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Týdenní plán třídy 4. B 
třídní učitelka Mgr. K. Ťoupková  

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 

 
Pokud se žák nemůže přihlásit do svého účtu, může kontaktovat svého třídního učitele přes e-mail rodiče,                
jiný e-mail nebo telefon 380 711 370. 
 
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 

 
 

PONDĚLÍ 15.6. 
Český jazyk 
Shoda přísudku s podmětem – opakování 
Práci si můžeš rozložit do dvou dnů nebo vypracovat část středečních cvičení. (Zdůvodněno minulý týden.) 

● pro zopakování si projít v novém PS rámečky začínající slovem Pamatujte 
● ve škole ústně U 113/2.  

                             /4. – říkat pouze nová spojení (podmět + přísudek) 
● děti ve škole: nový PS 12/1.; KLÍČ na str. 3 

                    PS 57/1., 2. 
děti doma: nový PS 12/1., 2. (sněhuláci, draci – vysvětleno na str. 11); KLÍČ na str. 3 
                PS 57/1., 2., 3.; poslání e-mailu 

● samostatná kontrola květnových cvičení ve školním sešitě 
 

 
Matematika 
Římské číslice 

● 2. díl PS 62/blok 
                       4 – IV, 6 – VI, 7 – VII, 8 – VIII, 9 – IX, 19 – XIX, 40 – XL, 90 – XC,600 – DC, 
                       900 – CM 

●              62/2., 3. 
                 navíc 1. cv. 

●              63/2. 
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Český jazyk – Čtení   
Text Psí S. O. S. 

● Čítanka str. 150 – 151 
● sešit – plnění 2. úkolu ze str. 201 

 
Anglický jazyk – Mgr. Josef Chrobák 

● téma - povolání a denní rutina UČ:53 
● Čtení a porozumění textu - děti si přečtou komiks o Clivovi, jeskynním muži. Po přeložení mohou 

porovnat s povoláním rodičů, svým oblíbeným povoláním a porovnat v kolik vstávají, co dělají poté, 
v kolik jdou do práce, její náplň, apod. 

● PS: str.68/1,2 doplnit podle zadání 
 
ČAS – Přírodověda 
EKOSYSTÉM RYBNÍK 

● projít očima informace z minulé hodiny 
● U 62 – 66 
● PS 42/1. 

        /2. (pomůže učebnice Poznáváme naši vlast 30/1. a 2. zajímavost) 
        /3. (oprava podle učebnice Přírodovědy 64/nahoře) 
     43/5., 6. 

 
Výtvarná výchova 
Kresba Kyklopa 

● podle uč. Čj na str. 70 
 

                                                       ÚTERÝ 16.6.  
Český jazyk  
Dokončení pondělního učiva. 
 
Matematika  
Dokončení pondělního učiva. 
 
Výtvarná výchova 
Kresba mušketýra 

● podle uč. Čj na str. 55 
 
Český jazyk – Čtení 
Text Zázračné hory z ostrova Mallorky 

● Čítanka str. 147 – 149 
● sešit – plnění 3. úkolu ze str. 200 

 
 

                                                        STŘEDA 17.6. 
ČAS – Naše vlast  
Cestujeme po naší vlasti 

● U 52/text 
      /zajímavost: Seznam světového dědictví UNESCO – vše vyhledáváš v učebnici na dalších  
                                                                             stránkách; zároveň máš rozloženou 
                                                                             příruční mapu 
    53/text, fotografie, mapky 
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ČAS – Naše vlast  
Cestujeme po naší vlasti 

●  U  54, 55 
● PS 39/Příloha č. 15 (zůstane nevystřižená; příští týden budeš pokračovat) 

                           – vepisuješ, na co si vzpomeneš (lze použít i mapové značky) 
E-mail: malý sešit/Přílohy č. 9 – 14. 

 
Český jazyk  
Souvětí a jeho stavba 

● U 115/čtení textu a bublin 
Pro zajímavost jsem vám  napsala vzorec zvýrazněného souvětí. 
V1, který V2, a V3, čeho V4, protože V5, který V6, a V7. 

● U 116/bublina; na stránce sledujeme vzorce souvětí 
● ve škole ústně U 116/5. – přečtení, vyhledání souvětí, napsání vzorců na tabuli 

děti doma: domácí sešit U 116/6.; poslání e-mailu. 
● nový PS 13/4.; KLÍČ na str. 3 

        navíc 13/3.; poslání e-mailu 
 
Hudební výchova 
Píseň Tisíc mil; teorie – shrnutí 

● Co by měl znát každý muzikant  
Děti, které pracují doma, si po přečtení lepí do notového sešitu. (Dávala jsem rodičům 13.5. 
společně s texty písní. Pokud nenajdeš, posílám aspoň k přečtení.) 

● Tisíc mil (píseň na prázdniny) – snad znají rodiče nebo prarodiče a pomohou Ti 
 
Anglický jazyk – Mgr. Josef Chrobák 

● poslech a čtení - UČ:55/Listen and read 
Pustíte poslech, děti sledují text pod obrázky. Text přeloží a mohou odpovědět na otázky, porovnat 
s povoláními v ČR. 

● PS:70 - pomocí UČ:55 doplní cvičení Read and write - ke každé otázce povolání 
U cvičení dole mohou děti zakroužkovat Yes/No podle pravdy v naší zemi. 
 

 
 
                                                          ČTVRTEK 18.6.  
Český jazyk 
Souvětí, spojovací výrazy, interpunkce 

● interpunkce = rozdělovací znaménko; dělení vět rozdělovacími znaménky 
● ve škole ústně U 117/1. 
● děti ve škole: PS 59/2., 3. 

děti doma: PS 59; poslání e-mailu 
 

ČAS – Přírodověda 
EKOSYSTÉM POTOK A ŘEKA 

● projít očima informace z minulé hodiny 
● U 67, 68 
● PS 32 

     33/3., 4., 5. (navíc 6.) 
     34 
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Matematika 
Opakování, práce s kalkulačkou, zajímavosti 

● 3. díl PS 9/1.a) –  pokud kalkulačku nemáš, počítáš si na papír; ve škole společně 
            13/1. – 2. řádka (zkoušku lze dělat sčítáním) 
            32//Nej… 
                /1. – 4. výpočet, stačí co nejstručnější odpověď (O  ____ m.) 

 
Český jazyk – Čtení 
Text Létající čítanky 

● Čítanka str. 152 – 153 
● sešit – plnění 4. úkolu ze str. 201 

Poslání odpovědí z tohoto týdne. 
 
Anglický jazyk – Mgr. Josef Chrobák 
Colin in Computerland - děti si s poslechem přečtou komiks UČ:54 a v PS:69 podle něj vypracují cvičení. 
 
 

 

                                        PÁTEK 19.6. 
Český jazyk 
Závěrečné opakování 

● U 119/vlevo uprostřed – přečíst si, co říká Větík o spojkách 
● Co děti a Kouzelník? 

Dozvíte se z textů v učebnici na str. 118, 120, 122 – 126. 
● samostatná kontrola str. 22, 23, 24 v Pravopisníčku 

 
Matematika 
Opakování 

● 3. díl PS 29/2. – 1 sloupek 
            41/1. – 1. sloupek (kontrola kalkulačkou) 

● MM str. 63 
 
ČAS – Přírodověda 
Člověk a příroda 

● projít očima informace z minulé hodiny 
● U 70 – 72 
● PS 44/1. 

        44/2. (pomůže U 24/Význam lesa) 
E-mail: vypracovaná cvičení za celý týden. 
 
Pracovní výchova 
Výrobek z nabídky p. vychovatelek 
 
Informatika - Mgr. Tereza Šimečková 

● 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! 
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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. Papírového motýlka - návod na výrobu motýlka si můžete prohlédnout v tomto videu 
 
2. Koníci omalovánka - vzory koníků zde a v této příloze 
 
3. Melounový vějíř - k jeho výrobě budete potřebovat barevný papír, černý fix, lepidlo a dřevěné tyčky, 
třeba od nanuku, návod najdete v tomto videu 
 
4. Rybička, sovička, králíček, kytička nebo pejsek z barevného papíru, návod v tomto videu. 
 
5. 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  
 
4. Vadí, nevadí – návod, jak si hru zahrát, najdete zde 
 
 

       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 
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