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Týdenní plán třídy 4. A 
třídní učitelka Mgr. Tereza Šimečková 

8. 6. - 12. 6. 2020 
Ke sdíleným materiálům se dostanete prostřednictvím svého školního mailu (tzn. mailu           
dítěte).  
 
Jak se přihlásit do školního e-mailu: 

● přihlášení proveďte na: www.google.cz 
● formát loginu: novakfra@zstgm-ck.cz (František Novák – příjmení a první tři znaky křestního            

jména) 
● formát hesla: stejné přístupové heslo jako do systému Bakaláři 

 
Rozdělení předmětů: 

1. Prioritní - doporučujeme zpracovat v plném rozsahu 
2. Ostatní - doporučujeme seznámit se s tématem a zpracovat úkoly dle vlastních            

možností  
3. Dobrovolné - pro zájemce 

 
 

 
 
Milí žáci, 

je před námi 13. týden domácího vzdělávání. Začínáme opakovat všechno, co jsme se             
letos naučili. Učiva postupně ubývá, ale to, co v plánu najdete, prosím stále plňte, i               
opakování a procvičování je důležité. Zvolte si opět 3 cvičení z jakýchkoliv předmětů,             
která se Vám povedla a ta mi pošlete přes Whatsapp nebo vložte na Padlet. V příštím                
týdenním plánu už najdete organizaci závěru školního roku.  

  
Zdraví Vás Vaše paní učitelka 
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PONDĚLÍ 8. 6. 

 
Český jazyk - Téma: Závěrečné opakování - Slovesa a podstatná jména 

● V učebnici nás čeká kapitola Závěrečné opakování, se kterým dnes začneme. Všechno ze 4. ročníku 
jste se tedy už naučili, v průběhu roku dostatečně procvičovali a teď máme 3 týdny, ve kterých si 
všechno učivo společně zopakujeme :-) 

● Takže jdeme na to, otevřete si učebnici na str. 122 a přečtěte si úvodní text. 
● Cvičení 122/1 zpracujte do školního sešitu. 
● Teď se podívejte na cvičení 122/2 

○ Doplňte i,í/y,ý - ale cvičení nemusíte psát, stačí když si budete ústně odůvodňovat. 
○ U 2 podstatných jmen zkuste určit pád, číslo, rod a vzor. 
○ U 2 sloves zkuste určit osobu, číslo, způsob a čas. 

● Tento rok jste se učili u sloves novou věc, slovesný způsob. Zahrajte si s ním tento tetris :-) 
● U podstatných jmen jste poznali vzory, procvičte si je s pandou Vandou :-) 

 
Matematika - Téma: Zlomky - procvičování 

● Dnes začneme trošku neobvykle. Vezměte si modelínu anebo natrhejte a zmuchlejte papír a 
připravte si 30 kuliček. Stačí menších, ale ne úplně miniaturních :-) 

○ A teď už na nás čeká cvičení v učebnici 25/13. 
○ Překreslete si tabulku do školního sešitu a doplňte ji. 
○ Výpočty už byste měli zvládnout z hlavy a výsledky si ukazujte i pomocí kuliček. 

● Do školního sešitu zpracujte slovní úlohu z učebnice 27/3. Zapište příklady a odpovědi. 
○ Své řešení si zkontrolujte tady :-) 

● A nakonec vypracujte cvičení v PS 16/2. Pokud si nejste jistí, jak postupovat, znovu se podívejte do 
učebnice na vysvětlení ve cvičení 25/8 

○ Cvičení si pak sami zkontrolujte podle tohoto řešení.  
 
 
ČaS Dějiny - Téma: Císař Rudolf II. 

● Dnes začneme opět videem :-) 
● Kdybychom měli jednou větou říct něco důležitého o Rudolfovi II., co by to podle Vás bylo? 
● Zapište si do sešitu tento zápis. 
● V PS zpracujte tato cvičení: 

○ 26/3 - Pořadí panovníků zjistíte podle doby jejich vlády. 
○ 27/4 - Procvičte si, jaký panovník patří do jakého rodu :-) 
○ 27/6 - Jména Tycho de Brahe a Jan Kepler najdete v učebnici na str. 42. Přímo u tohoto 

cvičení v PS máte obrázek a u něj nápovědu k dalšímu jménu. A jméno, které Vám zbyde 
už lehce spojíte s poslední profesí :-) 

● Kontrolu všech cvičení si udělejte sami podle tohoto řešení :-) 
 

Český jazyk - čtení: 
● Máme tu další pokračování Toma Sawyera :-) Další kapitolu si přečtěte tady. 
● Do sešitu na čtení si napište datum a nadpis bude opět název kapitoly 

○ Dnešní úkol bude opět kratší :-) 
○ V této kapitole najděte 3 ukázky přímé řeči a zapište je zjednodušeně do sešitu. 
○ Zjednodušeně znamená, že nemusíte opisovat každé slovo. Můžete celé souvětí vhodně 

zkrátit, ale přímou řeč v něm nechte. 
○ Nezapomeňte používat správně uvozovky. Máte je v textu, takže toho využijte! 
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https://www.umimecesky.cz/tetris-slovesa-zpusob-2-uroven?source=explicitKC#
https://www.umimecesky.cz/diktat-koncovky-podstatnych-jmen-i-y-2-uroven/98
https://drive.google.com/open?id=1DhF6-AFr74nbAqC6nMvkAxhPQIIJwuOB
https://drive.google.com/open?id=1RcyR7v4VMirU9d9QSP2gfupAPhTMKoV6
https://www.youtube.com/watch?v=gQzyhrXLl7s
https://drive.google.com/open?id=1mi4N0s6pxZkI_NuuGMnzC7Ylr7QFQZ48
https://drive.google.com/open?id=1aJrTFT_5Jth8Cf0JdrhevIFHPd_llKHH
https://drive.google.com/open?id=1J3NCOXgLypX0q1XKEXSSX9m3cdIl1PTh
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ÚTERÝ 9. 6. 

Český jazyk - Téma: Závěrečné opakování - význam slov 
● Připomeňte si tímto obrázkem vztahy mezi slovem nadřazeným, podřazeným a souřadným. 
● Ústně si zkuste cvičení v učebnici 122/3 a 5 
● V tomto obrázku si zase zopakujte, co je to slovo souznačné a protikladné. 

○ Vyzkoušejte si hledání slov souznačných v tomto online pexesu. 
○ A v dalším pexesu si zase procvičte poznávání slov protikladných. 

● Rozdíl mezi slovem jednovýznamovým a vícevýznamovým si připomeňte s kouzelníkem na str. 12. 
● Vezměte si školní sešit, napište datum a nadpis Opakování - význam slov 

○ V každé z následujících 4 vět najděte slovo vícevýznamové a do sešitu s každým slovem 
vytvořte větu tak, abyste slovo použili s jeho dalším významem: 

■ Při mytí používám houbu. 
■ Na kytaře mi upadla kobylka.  
■ Myslivec musí mít dobrou mušku. 
■ Helenka si rozbila kolínko. 

● A to je pro dnešek všechno :-) 
 
Matematika - Téma: Desetinné zlomky 

● Podívejte se do učebnice na str. 26. V zeleném rámečku si přečtěte, co to jsou desetinné zlomky. 
○ Tři příklady, které tam máte napsané se čtou takto: 

■ jedna desetina 
■ čtrnáct setin 
■ dvěstěpadesát tisícin 

● Vyzkoušejte si čtení desetinných zlomků v učebnici ve cvičení 26/16. 
○ Když je ve jmenovateli 10 - čteme desetiny, 100 - čteme setiny, 1000 čteme tisíciny 

● Do školního sešitu si napište datum a nadpis Desetinné zlomky a zapište si tento zápis. 
● Do školního sešitu si překreslete tabulku z učebnice ze cvičení 26/22 a zpracujte ji. 

○ Nápověda: 
■ Jak zjistíme jednu desetinu z čísla? Vydělíme číslo 10. 
■ Jak zjistíme jednu setinu z čísla? Vydělíme číslo 100. 
■ Jak zjistíme jednu tisícinu z čísla? Vydělíme číslo 1000. 

● A nakonec zpracujte do školního sešitu slovní úlohu z učebnice 26/22. 
○ Na správné řešení se potom můžete podívat sem. Doufám, že se Vám dařilo :-) 

 
Anglický jazyk - Mgr. Kramelová:  

● Na začátku se správně anglicky nalaďte písničkou z minulé hodiny - Umbrellas 
● Dále se dnes podíváte na dobrodružný příběh v učebnici. 
● Otevřete si ji na stránce 61 - přečtěte si text, obrázky vám pomohou, pokud nerozumíte všemu. 
● Zkuste příběh převyprávět rodičům nebo sourozenci. 
● Slovíčka si napíšeme další hodinu. 

  
Český jazyk - čtení: 

● Dnes nebudeme skládat puzzle, ale s obrázky i tak budeme pracovat. Podívejte se na tyto 3 
obrázky, které budou v dnešní kapitole a zkuste předvídat, o čem dnešní kapitola bude.  

● Další kapitolu si přečtěte tady. 
● Do sešitu na čtení si napište datum a nadpis Jména v příběhu 

○ Zapište pod sebe všechna vlastní jména, která najdete v této kapitole. 
○ Ke každému jménu napište krátký popis, o koho se jedná. 

● A ještě napište ke každému jménu někam do rámečku přídavné jméno, které se k danému jménu 
hodí.  
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https://drive.google.com/open?id=1sjamnYh2bepA1Myl2CxvusmwOOlROiaK
https://drive.google.com/open?id=1ANqZzdKHycDT5ry0XukfCGAOiJGRgoz8
https://www.umimecesky.cz/pexeso-synonymum-1-uroven/346
https://www.umimecesky.cz/pexeso-antonymum-1-uroven/54
https://drive.google.com/open?id=1ZmMiVHpxsuuPNXJhGuIWfeMz7-uFK49k
https://drive.google.com/open?id=1HSkikTtTuiRog4GDbkc0lbsGc_2mZ0BP
https://drive.google.com/open?id=1Rd1YVIgReGhwyrZ0dSmIbUHGV5d6e5Li
https://drive.google.com/open?id=1Rd1YVIgReGhwyrZ0dSmIbUHGV5d6e5Li
https://drive.google.com/open?id=1CX3VQVSxXIB4xnZ6dOlSTkAnUrIgClTE
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Výtvarná výchova: 

● Tento týden narazíme v přírodopise na ježka. Zkuste si ho namalovat trochu netradičně :-) 
● Vzor a návod najdete na těchto stránkách. 

 

STŘEDA 10. 6. 
Český jazyk- Téma: Závěrečné opakování - Předpony 

● Zopakujte si v této prezentaci, co už víte o předponách. 
● Do školního sešitu zpracujte cvičení z učebnice 123/3 

○ Splňte vše, co je v zadání. 
● Vyzkoušejte si cvičení v učebnici 124/2 - stačí jen ústně. 
● Určování předpony si procvičte v tomto online cvičení. 
● A doplňování správné předpony na Vás čeká v dnešním posledním online cvičení. 

○ Pozor na zdvojování písmen! 
 
Anglický jazyk - Mgr. Kramelová:  

● Ještě jednou si projděte příběh Dana a jeho táty. 
● Do sešitu si udělejte nadpis A CAMPING ADVENTURE a pod to si opište slovíčka: 

○ camping - stanování 
○ tent - stan 
○ thunderstorm - bouře 
○ thunder - hrom 
○ lightning - blesk 
○ exciting - vzrušující 
○ torch - baterka, pochodeň 
○ waving - mávající 
○ fire - oheň 

 
Matematika- Téma: Síť krychle a povrch krychle 

● Začneme úvodním videem, ve kterém poznáte, co je to síť krychle. 
● Teď si vezměte sešit na geometrii, napište si datum a nadpis Povrch krychle 

○ Prozkoumejte zelený rámeček v učebnici na str. 66. 
○ Překreslete si obrázek v zeleném rámečku  

■ Použijte různé barvy a do každého čtverce si také napište a·a 
○ Zapište si vedle obrázku vzoreček pro výpočet povrchu krychle S=6·a·a 

● Jak postupujeme při výpočtu povrchu krychle? To zjistíte v tomto videu. 
● Do sešitu zpracujte cvičení z učebnice 66/2 - Podívejte se na první vzorový příklad. 
● Pokud si chcete povrch krychle ještě procvičit, zpracujte v PS 45/2 a 3 :-) 

  
 
ČaS Přírodopis - Téma: Živočichové volně žijící v okolí lidských obydlí 

● Dnes budete pracovat s učebnicí a sešitem. Napište si do něj dnešní datum a nadpis Živočichové. 
○ Podle učebnice (str. 60-61) si napište vždy název živočicha (rodové i druhové jméno) a k 

němu si napište jednu větu s důležitou informací. Záleží na Vás, jakou informaci si 
vyberete. Pomohou Vám zvýrazněná slova. 

● V PS zpracujte cvičení 15/10 - Doplňujte celé názvy živočichů. 
● A ještě se v PS podívejte na str. 16. Zvládnete najít a popsat 10 nesmyslů a uhádnete 2 hádanky? 
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https://www.craftprojectideas.com/hedgehog-painting/
https://drive.google.com/open?id=15wkkZ5t6-hvfTP4uWO2gJFJbOqPb0cRi
https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-predpony-2-uroven/1748
http://demo.domacicviceni.cdi.cz/rocnik-5/cesky-jazyk-5/predpony-bez-roz-s-vz/
https://www.youtube.com/watch?v=Rm9binkPsBo
https://www.youtube.com/watch?v=DMXncTcg8Pw
https://drive.google.com/open?id=1yx1fow73gmUspu644UvXWySNemtzKo1R
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Informatika: 

● Pokračujeme v práci s komiksem na těchto stránkách.  
● Tentokrát už se opravdu pokuste vytvořit krátký příběh se 3 obrázky, které na sebe tedy budou 

navazovat. 
● Využijte další 2 funkce:  

○ Give me words 
○ Masks 

● Těším se na Vaše další vydařené komiksové příběhy. tak mi je nezapomeňte poslat. Návod, jak 
komiks odeslat emailem byl v minulém plánu :-) 

 

ČTVRTEK 11. 6. 
Český jazyk- Téma: Stavba slova 

● Včera jsme narazili na předponu ve slově. Zopakujte si celou stavbu slova podle učebnice na str. 
30. Přečtěte si všechny bubliny a podívejte se na modrou tabulku. 

● Nejdřív si vyzkoušejte hledání slov příbuzných v tomto online cvičení. 
● Rozlišování předpony, kořene a přípony si procvičte v tomto online cvičení. 
● Do školního sešitu si vytvořte tabulku se čtyřmi sloupci (předpona, kořen, přípona, koncovka). 

○ Následující slova rozdělte a zapište správně do tabulky: 
■ les, zálesák, prales, zalesněný, ohrada, přehrada, zahradník, hradiště 

○ Svou práci si zkontrolujte podle tohoto obrázku. 
● Nakonec si vyzkoušejte podle učebnice cvičení 124/4 - stačí pouze ústně 

 
Matematika- Téma: Opakování 

● Vyzkoušejte si přípravu na kontrolní práci, která na Vás čeká v pracovním sešitě na str. 24. Už byste 
měli zvládnout všechna cvičení, takže s chutí do nich. Klidně přeskakujte, ale pokuste se splnit 
opravdu všechno. 

● Až budete mít hotovo, vezměte si barevnou pastelku a zkontrolujte si svou práci podle tohoto 
řešení. Chyby si barevně zakroužkujte. U správných cvičení si nakreslete malý obrázek nebo třeba 
hvězdičku jako odměnu :-) 

 
Český jazyk - čtení: 

● Pokračujte v četbě své knihy. Najděte si pohodlné místo a čtěte alespoň 20 minut v kuse. 
● Vezměte si sešit na čtení, napište si datum a nadpis Věci 

○ Namalujte 3 věci, které má Vaše postava ráda. Ke každému obrázku napište, proč je má 
ráda. 

 
 
Pracovní výchova: 

● Inspiraci najdete opět na konci týdenního plánu :-) 
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https://www.makebeliefscomix.com/Comix/
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/stavba-slova-3/slova-pribuzna-vetrelec/vyhledavani.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/stavba-slova-3/koren-predpona-pripona/stavba-slov-3.html
https://drive.google.com/open?id=1732BbOcCMOo26DSAV-Cl5_PofdIGBRW_
https://drive.google.com/open?id=1p2LeyNi3nIVIn7BwRftpP0I6ZcycFwT-
https://drive.google.com/open?id=1p2LeyNi3nIVIn7BwRftpP0I6ZcycFwT-
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PÁTEK 12. 6.  

 
Český jazyk- Téma: Vyprávění - O zlých obrech 

● Dnes nasedneme na létající koberec a odletíme do kraje zvaného Hercegovina, který leží na 
Balkáně. Můžete se podívat do této mapky, abyste věděli, kde přesně to je. 

● Náš příběh se jmenuje Adžo a obr. 
○ Slovo adžo pochází z turečtiny a znamená strýček. 

● Začátek a konec příběhu si přečtěte tady. 
● Vezměte si slohový sešit, napište datum a nadpis Adžo a obr. 

○ Vaším úkolem bude vymyslet prostřední část příběhu. Začátek a konec opisovat nemusíte. 
○ Nezapomeňte dodržovat členění textu do odstavců. Dávejte pozor na pravopis. Využijte 

alespoň jednou přímou řeč, už ji umíte správně zapsat. 
○ DŮLEŽITÉ: V prostřední části příběhu můžete použít např. tato slova: mlýnský kámen, sýr, 

polínko, dva bratři, třešeň, zajíc, kyj, chlupatý, věž, král. Záleží pouze na Vaší představivosti 
:-)  

 
Matematika- Téma: Síť kvádru a povrch kvádru 

● Podívejte se opět na video, ve kterém poznáte, jak vypadá síť kvádru. 
● Vyzkoušej si v PS hledání shodných stěn kvádru ve cvičení 44/2. 
● A jak počítáme povrch kvádru? Vzoreček je trochu delší, podívej se do učebnice na str. 67 a 

prozkoumej zelenou tabulku. 
○ Do sešitu si napiš datum a nadpis Povrch kvádru a do barevného rámečku si zapiš vzoreček 

pro výpočet povrchu. 
● Teď společně zpracujeme cvičení z učebnice 67/1 

○ Nejdřív se podívejte sem na řešení prvního příkladu. 
○ A zbylé tři příklady b) c) d) vyřešte sami do sešitu. Nezapomeňte vždy zapsat délky stran, 

pak si napište obecný vzoreček a pak teprve dosazujete a počítáte. Přesně jako to máte ve 
vzorovém příkladu. 

● Povrch kvádru si zkuste spočítat ještě jednou v PS 45/4 - Spočítejte jen první řádek. Vzoreček a 
výpočty si napište do linek u cvičení. 

○ Kontrolu prvního řádku si můžete udělat podle tohoto obrázku. 
 
Anglický jazyk - Mgr. Kramelová 

● V páteční hodině se rozloučíte s Colinem - podíváme se na jeho úplně poslední dobrodružství. 
● Otevřete si tedy učebnici na stránce 62 a přečtěte si příběh - opět vám pomohou obrázky s 

porozuměním. 
● A v pracovním sešitě si ověřte, jak jsme rozuměli - otevřete si ho na stránce 80 a seřaďte obrázky 

do správného pořadí. 
 

ČaS Naše vlast - Téma: Můj kraj 
● Letos jsme zjistili spoustu nových informací o České republice. Dnes se podíváme podrobněji na náš 

kraj. 
● V pracovním sešitě zpracujte str. 31 a 32. 

○ Používejte rozkládací mapu, kterou máte v učebnici, používejte také mapy, které jsou přímo 
v učebnici.  

○ Informace můžete také vyhledávat na internetu. Hodně toho najdete například na těchto 
stránkách.  
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https://drive.google.com/open?id=1fk-UFEvCb9t5RMbdODvR1yA158e-kGs3
https://drive.google.com/open?id=1Z2VXxGxK0DUKE9nhke1jh6h72gbajqHB
https://www.youtube.com/watch?v=HhPZuR0u-I8
https://drive.google.com/open?id=1xFjX2ipbfpNbodO1EFRzdcywg0ttwFk4
https://drive.google.com/open?id=1iXUbwkugx7tNAzj5bSpF3R9dhpfqIj6X
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jiho%C4%8Desk%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jiho%C4%8Desk%C3%BD_kraj
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Co jsem se tento týden naučil(a)? 
 

ČJ: Zopakoval(a) jsem si význam slov. Vím, co je slovo jednovýznamové a 
mnohovýznamové. Znovu jsem si procvičil(a) a upevnil(a) učivo o shodě přísudku s 

podmětem. 
 

M: Už vím, co jsou to desetinné zlomky a umím je správně zapsat. Vysvětlím, co je to síť 
krychle a kvádru. 

 
ČAS - Dějiny: Dokážu říct, čím byl pro naši zemi důležitý císař Rudolf II. 

 
ČAS - Přírodopis: Poznal(a) jsem živočichy, kteří žijí volně v okolí lidských obydlí. 

 
ČAS - Naše vlast: Zjistil(a) jsem a naučil(a) jsem se spoustu informací o svém kraji. 
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ŠKOLNÍ DRUŽINA 

 
 
Milé děti,  
 
tento týden jsou pro vás připraveny další nápady k tvoření a činnosti. 
 
 
Můžete si vybrat z této nabídky: 
 
1. Roztomilá myška z papíru – myšku si můžete vytvořit z barevného papíru podle tohoto videa  
 
2. Papírový páv - k jeho výrobě budete potřebovat barevný papír, lepidlo, nůžky, černý fix, návod najdete 
v tomto videu 
 
3. Rybička, sovička, králíček, kytička nebo pejsek z barevného papíru, návod v tomto videu. 
 
4. Antistresové omalovánky - omalovánka sovy v této příloze , omalovánka peříček tady 
 
 
nebo si můžete zahrát tyto hry: 
 
1. Směšný příběh - návod v této příloze  
 
2. Písmena – návod, jak si hru zahrát, najdete zde 
 
3. Vodní štafeta - návod je v této příloze  
 
 
 

       Fotografie vašich výrobků nám můžete stále zasílat na naše emailové adresy, budeme moc rády. 
 

Tady jsou naše emailové adresy: 
smetanova@zstgm-ck.cz 

prusova@zstgm-ck.cz 
nemeckova@zstgm-ck.cz 

 
Moc děkujeme dětem, které nám posílají fotografie svých výrobků.  

 
Moc vás všechny pozdravujeme. 

 
                                                             Vaše vychovatelky 
 

 

 
Základní škola T. G. Masaryka  
Český Krumlov, T. G. Masaryka 213 
381 01 Český Krumlov 

tel.: +420/ 380 711 370 
e-mail:info@zstgm-ck.cz 

www.zstgm-ck.cz 

Bankovní spojení: ČSOB Český Krumlov 
č. ú.: 199750625/0300 

ONLINE POKLADNA: č. ú.: 274176214/0300 
IČO: 0058 3693 

 

https://cz.pinterest.com/pin/589760513691909773/?e_t=8363e68fb7dc430b944e4fe6a39b3647&utm_source=31&utm_medium=2025&utm_campaign=homefeednewpins&utm_content=589760513691909773
https://cz.pinterest.com/pin/802063014879417562/
https://cz.pinterest.com/pin/456552480978305233/?utm_campaign=rdpins&e_t=f578b7fcf1be48539ecc72a479af7018&utm_medium=2004&utm_source=31&utm_content=456552480978305233
https://drive.google.com/open?id=1vnRRhpLbfrrtS7xJSWV7oHWtvdo43zHI
https://drive.google.com/open?id=1leGgcg0l4jhX00ead3OZvYvLQanET8oj
https://drive.google.com/open?id=11BL1J_P5wMEd3GZRnX33EaXETpCDbOYt
https://drive.google.com/open?id=1omVKS3A14KKQ7pdwBrFT9LoH8c9BuX9a
https://drive.google.com/open?id=13qYMnC37utUq9BqcJU7kluNA3pwbfCgc
mailto:nemeckova@zstgm-ck.cz

