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

22. 6. - 26. 6. 2020 

 

Důležité informace - čtěte pozorně!!!  
1. Děti, které se učí ve škole, odevzdají učebnice během týdne podle pokynů paní 

vychovatelky. Vysvědčení dostanou v pátek 26.6. poslední vyučovací hodinu. 
2. Děti, které se učí doma, přijdou v pondělí 29.6. na 8. hodinu, odevzdají učebnice, obdrží 

vysvědčení. Do školy vstupují po odevzdání Čestného prohlášení podepsaného rodičem 
(pošlu v příloze; kdo nemá možnost vytisknutí, vyplní u vchodu předložený formulář). V 
prostorách školy děti potřebují roušku. 

3. Online pokladna: 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). 

 
 

PONDĚLÍ 22. 6. 
Český jazyk 
Závěrečné opakování 
Práci si můžeš rozložit do dvou dnů nebo vypracovat část středečních cvičení.  

● U 122/5. – přečtení textu 
ve škole ústně 
děti doma: vybrat z textu 5 podstatných jmen a 5 sloves, určit u nich mluvnické kategorie (rod,  
                číslo, pád, vzor; osoba, číslo, čas,způsob) 
               – do domácího sešitu  

           Poslání e-mailu.  
● pro zopakování projít v novém PS rámečky začínající slovem Pamatujte 
● nový PS 14/5. Pomocí 1. pádu (Kdo? Co?) a slovesa se ptáš na podmět, ten pak podtrhneš, řekneš 

si tvar podst. jména v 1. pádě, rod (u mužského životnost či neživotnost) a dopíšeš písmeno 
           v příčestí minulém.  

KLÍČ na 3. a 4. str. Další cvičení v tomto PS budeme psát až v 5. třídě. 
Poslání e-mailu. 

● samostatná kontrola v Pravopisníčku na str. 25 
● děti doma: PS 60/2., 3. 

Poslání e-mailu. 
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Matematika 
Opakování 

● výběr cvičení z jakéhokoli sešitu 
 
Český jazyk – Čtení   
Texty Turek, Mozkomorův polibek 

● Čítanka str. 154, 155 – 157 
bez plnění úkolů 

 
Anglický jazyk – Mgr. Josef Chrobák 

● Slovíčka 8. lekce vytisknout nebo přepsat list 1, list 2, list 3 
● UČ:56 - poslechnout a přeložit komiks 

 
ČAS – Přírodověda 
Mimořádné události v přírodě 

● U 73 – 75 
 
Výtvarná výchova 
Jak si představuji Mozkomora 

● vyjít z dnes přečteného textu v Čítance 
 

 
 

                                               ÚTERÝ 23. 6.  
Český jazyk  
Dokončení pondělního učiva. 

  
Matematika  
Dokončení pondělního učiva. 
Poslání e-mailu. 
 
Výtvarná výchova 
Volné téma 
 
Český jazyk – Čtení 
Text Jak se Mach a Šebestová vypravili s Jakubem Řeháčkem do Číny 

● Čítanka str. 159 – 161 
           bez plnění úkolů 
 
 

                                                           STŘEDA 24. 6. 
ČAS – Naše vlast  
Cestujeme po naší vlasti 

● U 56, 57 
● PS 39/Příloha č. 15 – doplnění 

 
ČAS – Naše vlast  
Souhrnné opakování 

● PS 31, 32 
Poslání e-mailu. 
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https://drive.google.com/file/d/1fIXscxQEqSmIhr6dac0TW2dVy9itDOdz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dPBXAPsccEl9441xdnv9_jpllMs0I5zR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19q2Aq3zgPlgcvKHgCu-QqUEHcDavHLju/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yaIN00O9pcyfgxiw3nDMjfCoC9ARGhaT/view?usp=sharing
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Český jazyk  
Závěrečné opakování 

● ve škole ústně U 124/2., 125/5. 
            děti doma: domácí sešit – U 125/5. pouze vytvořit a napsat 4 věty v podmiňovacím způsobu  
            (pomohou Gramatické přehledy na str. 133) 
            Poslání e-mailu. 

● samostatná kontrola v Pravopisníčku na str. 26  
● PS 61/1.  

 
Hudební výchova 
Píseň Není nutno 

● Čítanka str. 158 
 
Anglický jazyk – Mgr. Josef Chrobák 

● UČ:57 poslech - podle poslechu přiřaďte obrázky s počasím 
● UČ:57 popište počasí na fotkách 

 
 

                                                        ČTVRTEK 25. 6.  
Český jazyk 
Závěrečné opakování 

● děti ve škole: texty a obrázky, které mě zaujaly v učebnici 
● PS /křížovka na poslední stránce 

 
ČAS – Přírodověda 
Závěrečné opakování  

● U 76 – 78; KLÍČ str. 78 
 
Český jazyk – Čtení 
Příprava učebnic k odevzdání 
 
Anglický jazyk – Mgr. Josef Chrobák 

● Poslechněte si písničku UČ:58 - I’m wearing… - Mám na sobě/Nosím… 
● UČ:58 dole - najděte na obrázku lidi podle oblečení 
● V pracovním sešitě můžete procvičovat dle uvážení 

 
 

 

                                       PÁTEK 26. 6. 
Ukončení školního roku.  
4. hodinu předání vysvědčení dětem, které se učily ve škole. 
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https://drive.google.com/file/d/1HUq8uViEbNu4s-jVylOdkwva1__hTiPb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uAWUATsJ84Bo5W7CxEnzoBhxomELiNxz/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

