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

22. 6. - 26. 6. 2020 
 

Důležité informace - čtěte pozorně!!! 

1. Vybírání učebnic a vyklízení skříněk: 24. 6. 12:30 - Sraz před hlavním vchodem 
(s sebou potvrzení o bezinfekčnosti, roušku a tašku na věci) 

2. Předávání vysvědčení: 29. 6. 8:00 
3. Online pokladna: Prosíme o doplnění záporných zůstatku, kladné zůstatky u 

stávajících žáků se převádí do nového školního roku 
4. Info ŠJ:  Prosíme rodiče o navýšení inkasa (včetně svačiny) na nový školní rok - 

podrobnosti viz web školy (záložka JÍDELNA)  
5. Info nový školní rok: viz web školy DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ (červenec-srpen 2020) 

 
Seznam učebnic, které ve středu 24.6. přinesete:  

Český jazyk 
Matematika 1. a 2. díl 

ČaS Dějiny 
ČaS Přírodopis 
ČaS Naše vlast 
Anglický jazyk 

Pravopisníček - ten uložím ve škole a rozdám Vám ho zase na začátku školního roku, je totiž i pro 
5. ročník, tak aby se Vám během prázdnin někde neztratil :-) 

 
 
Milí žáci, 
tento týden je posledním ve školním roce 2019/2020. V plánu jsem Vám připravila             
několik různých aktivit, které budeme dělat i my ve škole. Tak doufám, že Vás              
všechno bude bavit a že se tímto způsobem, i když na dálku, se školním rokem pěkně                
rozloučíte :-) Věnujte prosím pozornost důležitým informacím na této straně. Ve           
středu 24.6. ve 12:30 se sejdeme před školou, půjdeme do třídy, odevzdáte mi             
učebnice, vezmete si věci ze skříňky a zbylé věci ze třídy - výtvarné pomůcky, polštář               
apod. Abych Vám v pondělí 29.6. mohla předat vysvědčení, musíte odevzdat všechny            
učebnice a mít kladný zůstatek v Online pokladně. Moc se těším, až Vás po takové               
době uvidím. Doufám, že se poznáme :-) 

Zdraví Vás Vaše paní učitelka  
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https://www.zstgm-ck.cz/wp-content/uploads/2017/11/U%C4%8Ditele/Hal%C3%A1%C4%8Dek/koronavirus/priloha_cestne_prohlaseni.pdf
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PONDĚLÍ 22. 6. 
 

● Dnes ve škole budeme vybírat učebnice. Proto si i Vy doma zkontrolujte, v jakém stavu je máte a 
nachystejte si všechny na středu, kdy přijdete do školy a odevzdáte mi je. 

○ Vypadané stránky slepte. Zkontrolujte, že nejsou uvnitř popsané, případně použijte gumu. 
○ Za poničené nebo počmáráné učebnice budete platit poměrnou část. Ale pokud jste 

učebnici přebírali a v kolonce stav máte např. D, tak je jasné, že nemůže vypadat jako nová 
:-) 

● Dnes si ještě přečtěte další dvě kapitoly o Tomovi Sawyerovi. 
● Podívejte se na 1. část filmu, který byl natočen podle knihy. 

○ Dnes si pusťte první polovinu. Druhou si nechte na čtvrtek :-) 
● Vyzkoušejte si 2 kvízy o Tomu Sawyerovi, jeden máte v Quizizz a druhý a v Kahootu :-) 

○ POZOR: Odkazy na oba dva kvízy najdete na Padletu ve sloupečku čtení!  
 

 
ÚTERÝ 23. 6. 

Angličtina 
● Zopakujte si znovu písničku Umbrellas. 
● V pracovních sešitech si zopakujte také učivo 8. lekce - na stránce 94 udělejte cvičení 2 a 3. 
● Zopakujte si slovíčka o počasí v pracovním listě. 
● Též si můžete zopakovat slovíčka v kompilaci z dílů Peppa Pig 
● Když vám zbyde čas a budete mít chuť, tak si určitě pusťte některé z písniček, které jsme spolu 

dělali - ať už na CD z pracovního listu nebo na youtube. 
 

 
STŘEDA 24. 6. 

● Dnes si uděláme den s výtvarnou výchovou. Budeme vytvářet poslední výkres v tomto školním roce 
:-) 

● My ve škole si také sbalíme všechny své výtvarné pomůcky a Vám je připravíme a pěkně srovnáme 
do tašek :-) 

● A co budeme kreslit? Podívejte se na tento obrázek, podle něj to určitě poznáte :-) 
● A jaký je postup? 

○ Temperami si namalujte pláž a moře. Vodu i písek se snažte i vystínovat světlejší a tmavší 
žlutou a světlejší a tmavší modrou. 

○ Nechte zaschnout. 
○ Připravte si starý hadr nebo ubrousky (na umytí nohou od barvy). 
○ Na chodidla si natřete hnědou temperovou barvu a obtiskněte je na písek. 
○ Potom si chodidla utřete ubrouskem a jděte si je umýt :-) 
○ P.S. Záložní plán, pokud si nechcete ušpinit nohy (ale věřte, že je to velká legrace). Tak si 

je jen obkreslete a vybarvěte hnědou temperou. 
● Doufám, že se Vám výkres podařil :-) 
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https://drive.google.com/file/d/1EwPwPOiDYouw5auWcAHY7so0B2PmnjEV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pJcYFoHDkq2hHcaU0e-TXVgujl1KKwzM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1IoXFxlj4ODyAvc9YLTS_wFmyt0W-YwGO
https://www.youtube.com/watch?v=sDBfAmuR-ZQ&t=331s
https://drive.google.com/file/d/1oaxF2UT-ezsRL9RD-hmgvgRuZo8_QsL7/view?usp=sharing
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ČTVRTEK 25. 6. 

● Podíváme se na 2. část zfilmovaného příběhu o Tomu Sawyerovi a tím se s ním rozloučíme. Myslím, 
že na něj jen tak nezapomeneme. Prožili jsme s ním spoustu dobrodružství :-) 

● Na dnešní den jsem si pro Vás připravila 2 pracovní listy. Pokud můžete, tak si je vytiskněte, pokud 
ne, tak podobné zkuste třeba vyrobit sami na čtvrtku :-) 

○ První najdete tady a týká se Vás a Vašich vzpomínek na tento školní rok. 
○ Druhý najdete tady a ten už se týká pouze Vás. Ale aby to nebylo zase tak jednoduché, 

schválně jsem ho nechala v jeho původní anglické verzi, dokážete si s ní poradit? Určitě 
ano :-) 

 

PÁTEK 26. 6.  
 

● Dnes si ve škole budeme rozdávat vysvědčení. Ale až poslední čtvrtou hodinu. Budeme si také 
povídat o tom, co se nám tento školní rok povedlo anebo nepovedlo, dařilo a naopak nedařilo, z 
čeho jsme měli radost a z čeho třeba naopak byli smutní. 

● Zkuste si doprostřed čistého papíru namalovat podobnou postavu s cedulkou, do které napíšete 4. 
třída. Kolem zkuste  napsat, co jste se naučili ve 4. třídě. Nemusí to být věty. Jen krátká spojení. 
Určitě toho bude hodně, tak se pokuste jenom něco vybrat. 

● A to byl úplně poslední úkol. Teď už jen zbývá, abyste si v pondělí přišli pro vysvědčení. Budu se na 
Vás těšit :-)  
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https://drive.google.com/file/d/1pJcYFoHDkq2hHcaU0e-TXVgujl1KKwzM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11tUbrK5n-HhB8BoDrjw1McCwmRw2bCdF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_xd3J8SdznI5V1bUN4MSsCPW_hDCywn2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v1NQ_Fk1AbmkoBHXfMMR7WXDPoNnIPEk/view?usp=sharing
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ŠKOLNÍ DRUŽINA 
 
 
Milé děti,  
 
v posledním týdnu před prázdninami si můžete vybrat z této nabídky: 
 
 
1. Housenku na listu - návod, jak si housenku vyrobíte, najdete v tomto videu  
 
2. Jablíčkové obrázky - s pomocí rozkrojeného jablíčka a různých barviček můžete vytvořit pěkné 
obrázky jako v tomto videu  
 
3. Srdíčkové přáníčko - návod najdete zde 
 
4. Melounový vějíř - k jeho výrobě budete potřebovat barevný papír, černý fix, lepidlo a dřevěné tyčky, 
třeba od nanuku, návod najdete v tomto videu 
 
5. Rybička, sovička, králíček, kytička nebo pejsek z barevného papíru, návod v tomto videu. 
 
6. Antistresové omalovánky - omalovánka sovy v této příloze , omalovánka peříček tady 
 
 
nebo si můžete zahrát tyto hry: 
 
1. Kroky - 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. 
 

smetanova@zstgm-ck.cz 
prusova@zstgm-ck.cz 

nemeckova@zstgm-ck.cz 
 

!!!PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ PRÁZDNINY!!! 
 

                                                             Vaše vychovatelky 
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https://cz.pinterest.com/pin/313703930298269896/
https://cz.pinterest.com/pin/285556432610757258/
https://cz.pinterest.com/pin/172122016998262720/
https://cz.pinterest.com/pin/293296994486600179/
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=1oIC7fd5pPDbndVNL1FnzTAxz77O-fF0G
https://drive.google.com/open?id=1omVKS3A14KKQ7pdwBrFT9LoH8c9BuX9a
https://drive.google.com/open?id=13qYMnC37utUq9BqcJU7kluNA3pwbfCgc
https://drive.google.com/open?id=1jWofYjJVLDG_sJR2Ka03H1XRxNbU2FgU
mailto:nemeckova@zstgm-ck.cz

