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Týdenní plán třídy 4. B 

třídní učitelka Mgr. Květoslava Ťoupková 

16. 3. – 20. 3. 2020 

 

 
PONDĚLÍ 16. 3. 

Český jazyk – Téma: Podstatná jména rodu mužského 
● Zkontroluj, jestli jsi vypracoval/a úkoly zadané do Bakalářů (11. – 13. 3.). 
● Po celý týden používáš tabulku skloňování U 131 nebo kartičku. 
● Žlutý PS 14/6. a)        
● Podle životnosti a neživotnosti podtrháváš neúplná slova, zkratkou nad ně dopisuješ               

vzor, místo slova si řekneš vzor v daném pádě, nakonec píšeš i, í/y, ý. Peníz, -e = vzor 
stroj. 

● Vysvětlivka: reliéf (sochařství) – ozdobné sochařské dílo vystupující z plochy. 
● http://rysava.websnadno.cz/ 

 
Matematika – Téma: Zaokrouhlování čísel 

• PS 49/1. V daných číslech si označuješ různým způsobem řády, podle kterých 
zaokrouhluješ. Na desetitisíce podle tisíců (8 509 na 10 000, 62 831 na 60 000), na 
statisíce podle desetitisíců (457 132 na 500 000, 19 587 na 0). 

 
Český jazyk – Čtení                         

● Čteš libovolnou knihu. 
● Zapisuješ na aplikaci Padlet podle pokynů – viz DÚ Bakaláři.  

    
Anglický jazyk – Mgr. Josef Chrobák 

● Procvičit zapsaná slovíčka L5 - hry, místa ve městě a dopravní prostředky (nutno aktivovat 
flash player v prohlížeči) 

● Učebnice str. 33 - Co se kde dělá? Kolik aut, kol, vlaků a nákladních aut vidíte? 
 
ČAS – Přírodověda – Téma: Teplota, čas 

● U 35 
● PS 26/dokončit stránku. 
● Opětné přečtení PS 23/3. 

 
Výtvarná výchova 

● Maluješ či kreslíš obrázek na libovolné téma. 
 

 

http://rysava.websnadno.cz/
https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/games_02/games_02_05/?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/picturedictionary_02/picturedictionary_02_05/picturedictionary_05_01?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/picturedictionary_02/picturedictionary_02_05/picturedictionary_05_02?cc=cz&selLanguage=cs
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ÚTERÝ 17. 3. 

Český jazyk – Téma: Podstatná jména rodu mužského 
● Žlutý PS 14/6. b), c) 
● Podle životnosti a neživotnosti podtrháváš neúplná slova, zkratkou nad ně dopisuješ               

vzor, místo slova si řekneš vzor v daném pádě, nakonec píšeš i, í/y, ý.  
○ Vysvětlivka: Spasitel označuje osobu, která pomáhá lidem dosáhnout spásy 

(záchrany) nebo která je v určité situaci zachraňuje. 
 

Tělesná výchova 
● Možnosti: cvičení doma, pobyt venku s kamarády – hry s během, fotbal, jízda na kole, 

vycházka s rodiči.  
 
Matematika – Téma: Čtverec – rýsování a obvod 

● Sešit Geometrie: 
○ Sestroj čtverec ABCD o straně a= 5 cm. Vypočítej obvod. 
○ Zápis, konstrukce (pomůže PS 16/2.), vzoreček pro výpočet obvodu čtverce (v PS 

43/2.). 
 
Výtvarná výchova 

● Maluješ či kreslíš obrázek na libovolné téma. 
 

Český jazyk – Čtení 
● Čteš libovolnou knihu. 
● Zapisuješ na aplikaci Padlet podle pokynů – viz DÚ Bakaláři. 

 
STŘEDA 18. 3. 

ČAS – Naše vlast – Shrnutí probraného učiva 
● PS 28 (pomůže PS 4, 11, 12, U 7, 8, 20, 21, příruční mapa) 
● V lednu jsme takto společně postupovali v PS na straně 27. 

 
Český jazyk – Téma: Podstatná jména rodu mužského 

● Žlutý PS 14/6. d) Podle životnosti a neživotnosti podtrháváš neúplná slova, zkratkou nad 
ně dopisuješ vzor, místo slova si řekneš vzor v daném pádě, nakonec píšeš i, í/y, ý. 

 
Matematika – Téma: Písemné sčítání s přechodem 

● Početníček 25/2., 3. (při zápisu zkoušky pomůže 11/1., 2.) 
 

Hudební výchova 
● Vyzveš na tanečky někoho blízkého, při tanci zpíváš. 

 
Anglický jazyk – Mgr. Josef Chrobák  

● Přečíst a přeložit příběh – učebnice str. 32 - Jaké barvy draka Polly chtěla? Jakou barvu 
draka nakonec koupila? A proč? 

● Procvičit - Prac. sešit str. 40/1 
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                                          ČTVRTEK 19. 3. 

Tělesná výchova 
● Možnosti: cvičení doma, pobyt venku s kamarády – hry s během, fotbal, jízda na kole, 

vycházka s rodiči. 
 
Český jazyk – Téma: Podstatná jména rodu mužského 

● Žlutý PS 15/e) 
○ Podle životnosti a neživotnosti podtrháváš neúplná slova, zkratkou nad ně 

dopisuješ vzor, místo slova si řekneš vzor v daném pádě, nakonec píšeš i, í/y, ý. 
 

Matematika – Téma: Písemné sčítání s přechodem 
● Početníček 27/2., 3. (při zápisu zkoušky pomůže 13/2.) 

 
Český jazyk – Čtení 

● Čteš libovolnou knihu. 
● Zapisuješ na aplikaci Padlet podle pokynů – viz DÚ Bakaláři. 

 
Anglický jazyk – Mgr. Josef Chrobák 

● Připomenutí vazby there is/there are (něco někde je) 
● Prac. sešit str. 40/2 - popište svou třídu. Použijte vazby: there are lots of … = je tam 

hodně …; there aren ’t any … = není tam (žádný) … 
● Prac. sešit str. 412 popište dle souřadnic místa na mapě 

 

 
                                     PÁTEK 20. 3. 

Český jazyk – Sloh – Téma: Dopis (kamarádovi/kamarádce) 
● Sešit Čtení-sloh – postup podle U 61/1.-6. bod; text dopisu přibližně na jednu stránku 

 
Matematika – Téma: Převody jednotek délky 

● PS 42/3. 
 
ČAS – Dějiny – Téma: Život ve středověku 

● U 30, 31; časová přímka – středověk 
● PS 18/2., 3. 

 
Pracovní výchova 

● Vytvoření libovolného výrobku z papíru. 
 

Informatika – Mgr. Tereza Šimečková 
● V domácích úkolech v Bakalářích najdete soubor Obal knihy – Skládačka. jpg. 
● Soubor si stáhněte do počítače. 
● Klikněte na něj pravým tlačítkem, zvolte Otevřít v programu a vyberte Malování. 
● Použijte nástroj Vybrat a poskládejte obal knihy. 
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● Snažte se být co nejpřesnější, protože skládáte dílky, kde je také písmo, tak aby Vám 
všechno sedělo, co nejlépe a neměli jste tam mnoho bílých mezer. 

● Hodně štěstí a při skládání se nerozčilujte. Nebo alespoň ne tak moc :-) 

 

 
 
 


