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

15. 6. - 19. 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 předposlední týden domácího vzdělávání. Tento týden už ve všech            
předmětech opakujeme, co jsme se během celého školního roku naučili. Neusínejte na            
vavřínech a ještě doma pěkně pracujete :-) Procvičování a opakování je důležité, tak             
ho prosím nepodceňujte, my ve škole také pilně pracujeme :-) Pro vysvědčení si             
přijdete v pondělí 29. 6. Pro věci ze skříňky a všechny zbylé věci ze třídy si dojdete v                  
posledním týdnu, přesné datum a čas Vám upřesním v dalším a posledním týdenním             
plánu, který Vás čeká :-) Postupně si také dávejte do pořádku učebnice, které budete              
odevzdávat. Přinesete je do školy během posledního týdne, kdy si přijdete pro své             
věci ze třídy. Konkrétní den a čas, jak už jsem psala, se dozvíte v dalším a posledním                 
týdenním plánu. 
 

Zdraví Vás Vaše paní učitelka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

 

http://www.google.cz/


 

 

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

 
 

 
PONDĚLÍ 15. 6. 

 
Český jazyk - Téma: Závěrečné opakování 

● Čeká na Vás opakovací pracovní list v aplikaci Wizer me. Tak hurá na něj :-) 
 

Matematika - Téma: Opakování 
● Vyberte si 4 jakákoliv cvičení, která Vám v PS ještě chybí, a vypracujte je. 
● V Socrative na Vás čekají 4 slovní úlohy se zlomky.  

○ Room name: SIMECKOVA 
○ Your name: Tvoje jméno 

● A nakonec zpracujte cvičení z učebnice 40/16 do školního sešitu 
○ Tabulky si překreslete. Pomocné výpočty si pište do sešitu. 

 
ČaS Dějiny - Téma: Renesance 

● Projděte si tuto prezentaci a zpracujte poslední cvičení v PS, které nám zbývá - 27/5 :-) 
● Kontrolu samostatně proveďte podle tohoto řešení. 
● A dnešní poslední úkol: Do sešitu si napište datum a nadpis Opakování 

○ Nakreslete a spojte správně tyto puzzle.  
 

Český jazyk - čtení: 
● Máme tu další pokračování Toma Sawyera :-) Vyzkoušejte si zase složit puzzle, pozor, je to těžší 

varianta s otáčením dílků. Až puzzle složíte, pokuste se předvídat, o čem tato kapitola bude. 
● Další kapitolu si přečtěte tady. 
● Do sešitu na čtení si napište dnešní datum a nadpis bude název kapitoly. 
● Vymyslete 6 vět, ve kterých dodržíte následujícíc zadání: 

○ Podměty ve větách budou: chlapci, občané, práce, drápky, dívky, hoši 
○ Věty budou v minulém čase. 
○ Každá věta bude mít minimálně 5 slov. 
○ Věty budou souviset s touto kapitolou.  

 

ÚTERÝ 16. 6. 
Český jazyk - Téma: Závěrečné opakování 

● Dnes začneme úvodním textem v učebnici na str. 126. Nejdřív si ho přečtěte. 
○ Do školního sešitu si napište dnešní datum a nadpis Opakování 
○ Vypište si pod sebe do sloupečku zvýrazněná slova z textu. Vedle každého pak připište 

slovo souznačné. Pokud si nejste jistí, co je to slovo souznačné, přečtěte si bublinu u 
kouzelníka na str. 13. 

○ S každým Vámi vymyšleným slovem souznačným pak vytvořte větu v minulém čase. 
● Vyluštěte tajenku v červeném PS 62/1 
● Přečtěte si ještě básničku na str. 127. 
● Do školního sešitu si udělejte dva sloupečky a očíslujte si je 1-10, čísla představují slovní druhy. 

○ Ke každému slovnímu druhu najděte příklad v básničce a zapište ho k číslu. 
○ Jaké slovní druhy jste v básničce nenašli? Barevně je zvýrazněte a vymyslete k nim příklady 

podle sebe. 
● A to je pro dnešek všechno :-)  

 
Matematika - Téma: Opakování 

● Do školního sešitu zpracujte z učebnice cvičení 41/1,2,3, 5 a 9 
● Pokud máte chuť, vyzkoušejte si ještě sčítací pyramidu :-) 
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https://app.wizer.me/login
https://b.socrative.com/login/student/
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Anglický jazyk - Mgr. Kramelová:  

● Naposledy jste četli během hodiny angličtiny komiks o Colinovi - bylo to jeho úplně závěrečné 
dobrodružství a tím jsme se s ním v učebnici rozloučili. 

● V této a další hodině bych ráda, abyste zkusili sami vymyslet nějaké další Colinovo dobrodružství a 
a nakreslili komiks i s bublinami, případně můžete mít napsané i slovo vypravěče nad obrázky. 

● Buď kreslete do sešitu na volnou dvoustranu nebo si vemte papír A4 a vrhněte se to práce :-) 
  
Český jazyk - čtení: 

● Další kapitola má název prázdniny. Přečtěte si ji tady. 
● A dnes Vás čeká křížovka.  

○ Pokud máte možnost, tak si ji vytiskněte, vyplňte a vlepte do sešitu, s dnešním datem. 
○ Pokud nemáte možnost si ji vytisknout. Zkuste si ji překreslit do sešitu anebo jen ústně 

odpovědět na otázky. 
○ DŮLEŽITÉ:  

■ Across = směrem doleva nebo doprava  
■ Down = směrem dolů 

 
Výtvarná výchova: 

● Blíží se nám léto a horké letní dny. Zkuste si namalovat vtipnou zmrzlinu podle tohoto vzoru :-) 
 

STŘEDA 17. 6. 
Český jazyk- Téma: Závěrečné opakování 

● Zopakujte si slovní druhy v této prezentaci. V dnešní práci Vám pomůže také učebnice na str. 129. 
● V tomto online cvičení si procvičte přiřazování slovních druhů do správných sloupečků.  

○ Udělejte si první, páté a sedmé cvičení.  
● Pokračovat budeme ve školním sešitě. Napište si datum a nadpis Opakování 

○ Podívejte se v učebnici na cvičení 127/3. Vyberte si 5 vět. 
○ Vybrané věty opište a doplňte do nich vhodné VYJMENOVANÉ SLOVO. 
○ U vět barevně určete vlnovkou přísudek a rovnou čarou podmět. 
○ Číslicí nad slova určete slovní druhy u všech slov. 

 
Anglický jazyk - Mgr. Kramelová:  

● Pokračujte v komiksu o Colinovi a hotovou práci potom vložte na Padlet nebo pošlete na mail 
kramelova@zstgm-ck.cz  

● Budu se těšit! 
 

Matematika- Téma: Geometrie - opakování 
● Zpracujte do sešitu na geometrii následující cvičení z učebnice:  

○ 68/1 - Grafický součet, rozdíl a násobek úseček si můžete připomenout v učebnici v 
zelených rámečcích na str. 45, 47 a 49 

○ 68/3 
■ Konstrukci čtverce si můžete připomenout v tomto videu. 
■ Nezapomeňte spočítat obvod a obsah. Postup při zápisu už byste měli znát. 

○ 68/5 
■ Vzorečky pro obvod a obsah obdélníku najdete u sebe v sešitě anebo v učebnici na 

úplně poslední stránce, kde je takový modrý přehled. 
○ 69/8 - Ke správným výpočtům Vám určitě pomůže tento vzorový příklad :-) 

■ a) Obvod čtverce spočítejte pomocí výpočtu. 
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https://drive.google.com/open?id=1gCzg6HoPOpwdDAwPuDcoJENoPmPFgGYf
https://drive.google.com/open?id=14UD3U0k1ZZFtXmkx8SXvOp8DiIP2b3vD
https://frompond.blogspot.com/2020/05/ice-cream-art-project.html
https://drive.google.com/open?id=1-ktBnVd6TrWcIqZCupSnlu7KP4-ENjVI
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■ b) Obsah čtverce spočítejte podle zadání v mm2. 

 
 ČaS Přírodopis - Téma: Význam přírody pro člověka 

● Přečtěte si v učebnici na str. 70 kapitolku Význam přírody pro člověka. 
● Do sešitu si napište datum a nadpis Význam přírody a zapište si: 

○ Příroda je pro člověka nepostradatelná. 
● Dále si zapište: 

○ Člověk znečišťuje ovzduší: 
○ Člověk znečišťuje vodu: 
○ Člověk znečišťuje půdu: 

● Do předchozích vět doplňte podle učebnice, čím člověk znečišťuje ovzduší, vodu a půdu. Odpovědi 
najdete v učebnici na str. 70-71 v kapitole Znečišťování přírody. 

● Zamyslete se, jak Vy sami můžete pomoci chránit přírodu. Pokud Vás nic nepadá, přečtěte si v 
učebnici kapitolku na str. 71 s názvem Jak můžeme pomoci?  
 

Informatika: 
● Pamatujete na spojování obrázku s tečkami? Dneska máme více čísel, takže hodně sil a doufám, že 

se Vám to podaří :-) 
● Tento obrázek si stáhněte a otevřete si ho přes pravé tlačítko v programu Malování. 
● Pomocí nástroje úsečka pospojujte čísla.  
● Výsledný obrázek můžete vybarvit podle vlastní fantazie. 
● Obrázek uložte a pošlete mi ho emailem, těším se na Vaše výtvory! 

 

ČTVRTEK 18. 6. 
Český jazyk- Téma: Závěrečné opakování 

● Vyberte si jakákoliv 3 cvičení v červeném pracovním sešitě, která máte zatím prázdná, a vyplňte je. 
● Podívejte se na tento obrázek a u všech slov určete ústně vzor. 
● Zpracujte do školního sešitu toto cvičení. 

○ Věty si opište.Do kroužků zapište čísla slovních druhů. 
○ Pod každou větu vyřešte hádanku a určete vzor uhádnutého slova. 
○ Prostě všechno tak. jak to máte v zadání :-) 
○ Kontrolu si udělejte sami podle tohoto obrázku. 

 
Matematika- Téma: Geometrie opakování 

● Zpracujte do sešitu na geometrii následující cvičení z učebnice: 
○ 69/9 - Tabulku si překreslete a doplňte.  
○ 69/11 

■ Konstrukci obdélníku si můžete připomenout v tomto videu. 
■ Nezapomeňte spočítat obsah. Postup při zápisu už byste měli znát. 

○  
○ 69/12 - Pomůže Vám zelený rámeček na str. 50. 

Český jazyk - čtení: 
● Pokračujte v četbě své knihy. Najděte si pohodlné místo a čtěte alespoň 20 minut v kuse. 
● Zkuste si vyplnit tento dotazník. Pokud můžete, tak si ho vytiskněte a vlepte do sešitu na čtení. 

Pokud ne, tak si jen říkejte odpovědi a tabulku se čtenářskými strategiemi si překreslete do sešitu 
na čtení a vyplňte.  

 
Pracovní výchova: 

● Inspiraci najdete opět na konci týdenního plánu :-) 
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PÁTEK 19. 6.  

 
Český jazyk- Téma: Abecedník 

● Dnešní téma už bude s prázdninovým nádechem :-) 
● Napište si do sešitu datum a nadpis Abecedník. 

○ Připravte si na začátek řádků velká písmena celé abecedy (bez háčků). 
○ Každé písmeno udělejte klidně přes dva řádky a ještě ho hezky ozdobte. 
○ Ke každému písmenu napiště co nejvíce slov, které začínají daným písmenem a souvisí s 

prázdninami. 
● Tomu, co jste teď vytvořili, se říká abecedník :-) 

 
Matematika- Téma: Geometrie - opakování 

● Dnes budeme pracovat v Početníčku. Vyberte si některá cvičení ze stran 44 - 50.  
○ Barevně si zakroužkujte číslo cvičení, které se rozhodnete zpracovat. 
○ Měli byste zvládnout minimálně 4 cvičení, ale Vy jich stihnete určitě více :-) 

 
Anglický jazyk - Mgr. Kramelová 

● A poslední článek v učebnici nám zbyl na dnešek - otevřete si ji na stránce 63 a přečtěte si 
text OUR WORLD 

● Je to o tom, jak vypadají roční období v různých částech světa. 
● Vy se tím naučíte hlavně roční období v angličtině - takže jakmile dočtete, tak si vemte se 

sešit. 
● Udělejte si nadpis SEASONS a pod to si napište tato 4 slovíčka: 

■ spring - jaro 
■ summer - léto 
■ autumn - podzim 
■ winter - zima 

 
ČaS Naše vlast - Téma: Poznáváme naši vlast - opakování 

● Učivo už jsme zvládli úplně všechno. Zkuste si procvičit své znalosti v pracovním sešitě. 
● Zpracujte tato cvičení: 27/3, 28/ 4, 29/6, 30/7, 30/8 
● DŮLEŽITÉ: K práci můžete používat mapu, učebnici, sešit i internet. Procvičujte si vyhledávání v 

internetovém vyhledávači Google. Pokud jste si s něčím nevěděli rady, tak to nevadí. Tím, že jste 
zkoušeli si informace vyhledat, jste se je zároveň i učili :-) 

● Svou práci si můžete zkontrolovat podle tohoto řešení. Ale prosím nepodvádět. Nejdřív se snažte 
sami a až potom kontrolujte, případně doplňujte, co jste nevěděli, ani se Vám nepodařilo najít.  
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Co jsem se tento týden naučil(a)? 

 
ČJ: Zopakoval(a) jsem si slovní druhy, shodu přísudku s podmětem, vzory podstatných 

jmen. Všechny své znalosti dokážu vhodně využívat. 
 

M: Procvičil(a) jsem si rýsování čtverce a obdélníku a počítání obsahu a obvodu.  
 

ČAS - Dějiny: Dokážu vyjmenovat typické znaky renesance. 
 

ČAS - Přírodopis: Vím, že příroda je pro člověka opravdu důležitá. Dokážu říct, jak ji já 
sám (sama) mohu chránit. 

 
ČAS - Naše vlast: Procvičil(a) jsem si znalosti o krajích a krajských městech České 

republiky.  
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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 
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https://drive.google.com/open?id=11BL1J_P5wMEd3GZRnX33EaXETpCDbOYt
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