
 

 

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

 
 

 

 
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 

 

  

Týdenní plán třídy 4. A 

třídní učitelka Mgr. Tereza Šimečková 

23. 3. – 27. 3. 2020 

Výchovy (HV, TV) prozatím dle potřeby. 

 
První týden je za námi. Doufám, že jste poctivě následovali plán a že se Vám dařilo vše, co jsem 
Vám připravila. 

 
Prosím, kontrolujte denně Padlet a sami do něj přispívejte. Ať je vidět, že to v naší třídě žije, i 
když nejsme zrovna pohromadě ve škole. V naší nástěnce Domácí vzdělávání můžete vkládat k 

příspěvkům také komentáře. To například v té druhé čtenářské soutěžní nástěnce nelze. Tak toho 
využívejte :-)    

 

Čítanku nemá doma asi nikdo. Cokoliv z ní budu zadávat, bude naskenované jako DÚ v Bakalářích. 
Někdo u sebe nemá sešit na čtení. Pokud do něj podle plánu máte psát, pište na papír a práci si 
založte do složky k ostatním pracím a výkresům. 

 
Všichni budou mít doma složku (klidně to dávejte zatím na hromádku do šuplíku), kam budete 
zakládat všechny úkoly, výkresy nebo cokoliv, co budete doma během domácího vzdělávání vytvářet 
na samostatné papíry. Tuto složku budu chtít po návratu do školy vidět. 

 
Občas Vás teď odkazuji na nějaký pracovní list nebo prezentaci a Vám se objeví tabulka s 
přístupovými údaji. Zadáváte svůj školní email (např. kulichmat@zstgm-ck.cz) a heslo do Bakalářů. 

Pokud by to ani tak někomu nefungovalo, všechny tyto materiály budou vždy také na Padletu v 
příslušném sloupečku. 
 

P.S. V aplikaci Socrative nepodvádějte, já vidím, když se přihlásíte schválně podruhé, protože jste 
předtím zvolili špatnou možnost :-D Jinak Vás ale moc chválím za vyplnění testů! 
 

Mějte se hezky, dávejte na sebe pozor, ať Vám jde učení a taky relaxujte. Snažte se, co nejvíce 
sami. Buďte zodpovědní. Rodiče Vám za to budou vděční a o to víc Vás pochválí za samostatnost! 
 

A ještě poslední věc: Projekt “Celá škola čte” samozřejmě pokračuje dál. Tak čtěte a vkládejte 
příspěvky. Tento týden budeme měnit speciální úkol, najdete ho na čtenářské nástěnce jako vzor. 
Těšte se ;-)  
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PONDĚLÍ 23. 3. 
Český jazyk – Téma: Zvratná slovesa 

● Podívejte se do učebnice na str. 77, přečtěte si text a oranžovou bublinu, kterou říká 

kouzelník, nezapomeňte ani na druhou bublinu, kterou říká kluk. 

● Zapište si do školního sešitu nadpis Zvratná slovesa a následující zápis: 

o sloveso + zvratné zájmeno se/si 

o jednoduchý slovesný tvar 

o smát se, zpívá si, čteme si (zakroužkujte si barevně zvratné zájmeno se/si) 

o POZOR – se spolužáky 

▪ zapište si: se není zvratné sloveso ale předložka 

▪ zapamatujte si: jedno slovo může být různým slovním druhem, záleží na 

použití ve větě 

● Podívej se na úkoly v učebnici 77/1,3 - stačí, když si odpovíte nahlas 

● Cvičení z učebnice 77/4 a 5 zpracujte do školního sešitu 

● V červeném pracovním sešitu zpracuj cvičení 45/3 

 

Matematika – Téma: Práce s tabulkami 
● Minulý týden jsme se věnovali římským číslicím. Pochopili jste učivo a dostatečně jste ho 

trénovali? To ověří test v aplikaci Socrative, který bude spuštěný dnes od 8:00 do 20:00.   
o Do aplikace se dostanete  

▪ Buď kliknutím sem 
▪ Nebo si ji stáhněte do mobilu či jiného zařízení. Je to aplikace Socrative 

student. 

o Vždy využíváte Student login (žákovské přihlášení). 
o Room name: SIMECKOVA – potvrdíte oranžovým tlačítkem 
o Enter your name: Napíšete své jméno – potvrdíte oranžovým tlačítkem 

● Tento týden budete v matematice pracovat s tabulkami. 
● Začneme v učebnici na str. 16, cvičení 1 

o Přečtěte si zadání, prostudujte tabulku a odpovězte na otázky pod tabulkou. 

● A ještě se podívejte na stejné straně na cvičení 2 
o Pozorně si pročtěte zadání. Prostudujte tabulku a zase odpovězte na otázky.  
o Poznámka: Plný úvazek znamená, že člověk pracuje nejčastěji 5 dnů v týdnu a 

každý den odpracuje 8 hodin.  
● V pracovním sešitě na Vás čekají 2 cvičení 

o 9/1 - Celkovou cenu spočítáte tak, že vynásobíte cenu za jeden kus celkovým 

počtem prodaných kusů (1. příklad bude tedy 170 krát 63 - počítáte pod sebe) 
o 9/2 - Místo písmene a si vždycky dosadíte číslo z levého sloupce. Takže první 

příklad a+12 530 je vlastně 23 640+12 530. Příklady si píšete do volného místa 
kolem. 

        

ČAS – Dějiny – Téma: Zikmund Lucemburský 
● Přečtěte si v učebnici na str. 28 kapitolu o Zikmundovi Lucemburském. 

○  Doplnění: Husité byli lidé, kteří se hlásili k Janu Husovi, o kterém se ještě budeme 
učit. 

https://b.socrative.com/login/student/
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● Vezměte si sešit, udělejte si nadpis Zikmund Lucemburský a odpovězte na tyto otázky 
(nemusíte je přepisovat): 

○  Jakou vlastnost zdědil Zikmund po svém otci? 
○  Jaký názor měli husité na krále Zikmunda? 
○  V jakém roce a proč skončila vláda rodu Lucemburků? 

● Do sešitu zpracujte úkol z učebnice na str. 29–b) 
○  Časovou osu nemusíte kreslit. Vy si přepište zadání tak, jak je v učebnici a ke 

každé události připište správný letopočet. Pokud ho nebudete znát, tak vyhledejte 

v učebnici, hodně toho najdete přímo na této straně v oranžovém rámečku dole. 
● V pracovním sešitě udělejte cvičení 6 na str. 19 

○  Pokud nějakou informaci nebudete vědět, pokuste se ji vyhledat v učebnici. 

Čtení 
● Pokračujte ve čtení své knihy. Najděte si pohodlné místo a věnujte se čtení alespoň 20 

minut v kuse. 

● Do sešitu na čtení odpovězte na následující otázky. Udělejte si nadpis – název knihy a 
autor. 

○  1) Proč autor podle Vás vybral právě takový název Vaší knihy? 

○  2) Jaký jiný název Vaší knihy byste navrhli? 
○  3) O kom příběh vypráví? 
○  4) Co dalšího si myslíte, že se v příběhu přihodí?  

 
 
 

ÚTERÝ 24. 3. 
Český jazyk – Téma: Zvratná slovesa 

● Pokuste se rozhodnout, jestli v těchto větách je slovo se zvratné zájmeno, které stojí u 

slovesa anebo se jedná o předložku. 
● Pokud si nejste jistí, podívejte se do učebnici na str. 77 a znovu si přečtěte, co říká 

kouzelník a kluk. 

○  Jana se radovala z překvapení. 
○  Linda se sestrou půjdou do kina. 
○  Děti se běžely podívat na hřiště. 

○  Eda se díval na dobrodružný film se zvířaty. 
○  Martinovi se líbila kniha se psy. 

● Zpracujte do školního sešitu cvičení z učebnice 78/4 a 5 

● Vyřešte kvíz v červeném pracovním sešitě - 45/2 
● Zopakujte si, co už víte o slovesech v této miniprezentaci - Projděte si POUZE karty 1-3 
● Teď se bavíme hodně o slovesech, ale nesmíme zapomínat ani na naše oblíbená 

podstatná jména a vzory, které už umíte správně používat. Zopakujte si svoje znalosti v 
tomto online cvičení.   

 

 
 
 

 
 

http://skolicka6.sweb.cz/SLOVESAUCIVO/SLOVESA1.htm
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_4.roc/cj4_koncovky_podstjmen_procvic2.htm
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Matematika – Téma: Práce s tabulkami 
● Budeme pokračovat v učebnici na straně 16 cvičení 3 

o Máte vypočítat, kolik balíků rozvezl každý řidič za celý týden. 
o Výpočty si poznamenejte do školního sešitu. 
o Výsledky přehledně zapište – třeba Zdeněk Hrubý - 154 balíků za týden 

o Barevně označte řidiče, který rozvezl nejvíce balíků 
● A ještě v učebnici na straně 16 cvičení 4 

o Zase si pozorně prostudujte tabulky. 

o A na otázky tentokrát odpovídejte do školního sešitu a celou větou. 
▪ Udělejte si nadpis Pomerančová kůra a pod ní na jeden řádek napište vždy 

jednu odpověď 

● A poslední dnešní cvičení – Pracovní sešit 9/3 

 
Čtení 

● Pokračujte ve čtení své knihy. Najděte si pohodlné místo a věnujte se čtení alespoň 20 
minut v kuse. 

● Do sešitu na čtení odpovězte na následující otázky. Pokračujete v zápisu ze včerejška. Jen 

vynechejte řádek a napište nový datum. Pokud jste knihu dočetli a čtete novou, udělejte si 
nový nadpis s názvem knihy a autorem. 

o 1) Vyberte si jednu postavu a popište, jak se cítí. 

o 2) Vžijte se do jedné z postav, co byste dělali na jejím místě? Vyberte si z přečtené 
části jednu situaci a napište, jestli byste se zachovali stejně nebo byste udělali 
něco nějak jinak. 

o 3) Chtěli byste se kamarádit s někým z Vaší knihy? Napište, s kým a proč. 
  

Anglický jazyk - Mgr. Kramelová 
● budeme se učit, jak popsat cestu ve městě – otevřete si učebnici na str. 36 - nad mapou 

tam máte napsané tři základní povely - ty si napište do sešitu 
● nadpis “GIVING DIRECTIONS” a pod to: Turn right. - Zahněte doprava., Turn left. - 

Zahněte doleva., Go straight on, past the… . - Jdi rovně okolo … . 
● jak se lze navigovat po městě se můžete podívat ve videu zde a zde 
● v učebnici na str. 36 si vyber 2 místa a zkus k nim popsat cestu – začni vždy u zelené 

bubliny s nápisem START HERE a zapiš si to do sešitu (pomoci ti může rozhovor Quizzyho 
a Ziggyho pod mapkou) 

 

Výtvarná výchova 
● Minulý týden v pátek nám začalo jaro, tak si dnes vyzkoušíte hezký jarní obrázek. 
● Vzor najdete zde. 

● Jak vidíte na vzorovém obrázku 
○  1) Nejdříve si rozdělte papír, abyste věděli, kde je země a kde už je nebe. 
○  2) Potom si načrtněte tulipány a můžete je rovnou i vybarvit.  

○  3) Nebe a zemi si rozdělte čárami na více dílů. Na každý díl použijte jiný vzor nebo 
jiný odstín barvy. Měli byste se držet základních barev. Nebe by mělo být do modra 
případně fialova. Země zase do zelena, a ne třeba růžová :-)   

 

https://www.youtube.com/watch?v=AgTkKGM0TWE
https://www.youtube.com/watch?v=X4-61jfeD7M
https://drive.google.com/open?id=17D0SNYZOK6pfBYhzfMmqw57gMAwyHqEZ
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STŘEDA 25. 3. 
Český jazyk – Téma: Slovesné časy 

● Podívejte se do učebnice na str. 80 a připomeňte si s kouzelníkem, že slovesa vyjadřují 3 
slovesné časy. 

● Do školního sešitu si překreslete tabulku pod princem a princeznou a doplňte do políček 
správné tvary. 

● Podívejte se do červeného pracovního sešitu a zpracujte cvičení 46/1 a 47/1 

● V tomto online cvičení si zase osvěžte vzory podstatných jmen – pečlivě odůvodňujte. 
 

Anglický jazyk - Mgr. Kramelová 
● Colin in Computerland – část, na kterou se vždy těšíte – otevřete si učebnici na str. 38 a 

přečtěte si nový příběh Colina 
● do sešitu odpovězte stručně na otázky: 

▪ Jaké číslo zadá Colin do kalkulačky? 
▪ Co se stane s pavouky? 
▪ Kde se ocitne Colin na konci tohoto příběhu? 

 
 

Matematika – geometrie – Téma: Grafický součet úseček 
● Dnes si zopakujete, co jste se naučili minulý týden, tedy graficky sčítat úsečky. 
● Vezměte si sešit na geometrii, nadepište si zase datum a nadpis Grafický součet úseček 

o Zpracujte cvičení v učebnici 46/4 - To by pro Vás už měla být hračka. 
o Zpracujte cvičení 46/6 

▪ Budete potřebovat dlouhou přímku q 
▪ Na ní si vyznačíte počáteční bod T 
▪ Vezmete do kružítka vzdálenost úsečky TU z učebnice, přenesete ji na 

přímku q, tzn. že zabodnete do bodu T a na přímce q uděláte malý 
oblouček. Tento vzniklý oblouček je bod a Vy ho pojmenujete U. A máte 
přenesenou první úsečku. 

▪ Pak si do kružítka vezmete vzdálenost úsečky UV z učebnice a přenesete ji 
na přímku q, tzn. že zabodnete ale tentokrát už do bodu U. 

▪ A ještě Vám zbývá přenést poslední úsečku VT. To už zvládnete bez 

nápovědy :-) 
▪ Přenesené úsečky si barevně označte, podle barev v učebnici. 

● Vyzkoušejte v Pracovním sešitě cvičení 28/2 nahoře 

o Zase přenášíte všechny úsečky, které tvoří obdélník, na polopřímku.    
 

ČAS – Přírodopis – Téma: Ekosystém pole 
● Dnes začínáme nové téma: Ekosystém pole. 
● Zamyslete se a zkuste říct alespoň 6 slov, která Vás napadnou, když se řekne pole. 
● Vezměte si sešit, udělejte si nadpis Ekosystém pole a zapište si: 

o umělý ekosystém 
o polní plodiny: obilniny, okopaniny, luskoviny, olejniny, pícniny, textilní plodiny, 

zelenina. 

● Další nadpis bude Obilniny 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_4.roc/cj4_koncovky_podstjmen_procvic3.htm
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o Zakreslete si z učebnice na str. 38 stavbu těla obilniny (klas, kolénko, stéblo) 
o Prohlédněte si tuto prezentaci (musíte zadat školní email a heslo do Bakalářů) 

o Vypište si z prezentace do sešitu názvy obilnin (vždy obě jména např. oves setý) a 
ke každému druhu si zapište dva příklady výrobků (můžete si vybrat, v prezentaci 
jsou vždycky uvedeny tři druhy) 

● V pracovním sešitě na str. 35 vyhledejte 2 obilniny, pojmenujte je a žlutě vybarvěte jejich 
rámeček. Ostatní plodiny zatím nepojmenovávejte. 
 

Informatika 
● Dnes budete zase procvičovat psaní malých a velkých písmen s čárkami a háčky. 

○  Spusťte si v počítači program Microsoft Word, Wordpad, nebo jakýkoliv jiný 

textový editor. 
○  Zpracujte úkoly z tohoto zadání - v rámečku Pracujeme: úkoly 1-8. Když Vám 

nepůjde nějaké písmeno napsat, buďte trpěliví. Tady máte malou nápovědu. 

○  Dnes jsme procvičovali, pochlubte se rodičům, co už zvládnete v textovém editoru 
napsat. Jestli si soubor uložíte nebo ne nechám na Vás. 

● Pokud nemáte k dispozici počítač, prohlédněte si alespoň tu malou nápovědu, kde si 

zopakujete, jak se háčky a čárky píšou u velkých písmen.  

 
ČTVRTEK 26. 3. 

Český jazyk – Téma: Slovesa – procvičování 
● Celý týden se bavíme o slovesech. Dokážeš je už opravdu s přehledem najít v každé větě? 

o To ověří tohle cvičení. Příkladů je tam 80, nelekejte se. Nám bude stačit, když si 
projdete 20 vět. To znamená, že dole budeš mít napsání Vyřešeno: 20/80. 

o A jak se to dělá? U kurzoru myši máte modré kolečko. Ve větě kliknete na slovo, o 

kterém si myslíte, že je to sloveso. Pozor může jich tam být i více. A poté stisknete 
Vyhodnoť. 

●  Z učebnice zpracujte do školního sešitu cvičení 

o 80/3 - Pouze přepište a doplňte řady, nemusíte nic podtrhávat ani nadepisovat 
jako je to v zadání. 

 

Matematika – Téma: Práce s tabulkami 
● Zase budeme pracovat s učebnicí a školním sešitem 

o 17/5 - Pročtěte si tabulku a odpovězte na otázky do sešitu 
o 17/6 - Zase pročtěte tabulku a do sešitu zapište případně opravte věty z cvičení a) 

Např. Aut značky Ford bylo/nebylo prodáno nejméně. - Podle toho, co zjistíte z 
tabulky. 

▪ Cvičení b) udělejte tak, že značky aut si překreslíte do sešitu a pod ně 

napíšete správný název. Stačí malé obrázky. 
● A ještě máme cvičení v pracovním sešitě 9/4 

o Doplňte tabulku ubytovaných hostů. 

o Zamyslete se. Proč asi bylo v září méně ubytovaných hostů než v srpnu? 
 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1soU8W4mHvN3jUu5sEPky7etam5M_f2lX
https://drive.google.com/open?id=1N0nFjvVeAHgU8FBmmViQLKOmfnkLIQ2G
https://drive.google.com/open?id=1sl7eTqDcYlbW2l6_rln5l5SoB7ugb7Sx
https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-slovesa-2-uroven/1257
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Čtení 
● Pokračujte ve čtení své knihy. Najděte si pohodlné místo a věnujte se čtení alespoň 20 

minut v kuse. 
● Do sešitu na čtení nakreslete doprostřed stránky Vaši postavu z knihy. 
● Kolem ní deset bublin, které s ní budou spojené. 

● Do každé bubliny vepište otázku, nad kterou by Vaše postava asi mohla přemýšlet. 
Nezapomeňte dodržovat pravopis, na začátku věty velké písmeno, otázka končí otazníkem. 

o Nemusí to být krátké otázky. Hezky přemýšlejte a vymýšlejte. 

● Své výtvory vyfoťte a vložte na Padlet do sloupečku Český jazyk - čtení. Anebo pošlete na 
Whatsapp. Těším se na otázky, nad kterými budou přemýšlet Vaše postavy! 

 

Pracovní výchova 
● Blíží se Velikonoce, zvládnete si vyrobit skládací kuřátko? Vystavte si ho v pokoji a máte 

hned první velikonoční výzdobu :-) 

● Budete potřebovat 1 bílý nebo barevný papír, lepidlo, nůžky, fixky nebo pastelky. 
● Postupujte podle tohoto obrázkového návodu (Musíte zadat školní email a heslo do 

bakalářů). Buďte kreativní. Inspirovat se můžete i tady.   

● Vyfoťte se s Vaším kuřátkem a vložte fotku na Padlet :-) 
 
 

  PÁTEK 27. 3. 
Český jazyk – sloh 

● Dnes Vás ve slohu čeká vtipné téma: Co dělá můj pokoj, když tam nejsem? 

● Přečtěte si toto zadání (musíte zadat školní email a heslo do Bakalářů), ve kterém najdete 
základní informace 

● Vezměte si sešit na sloh – nadepište si datum a nadpis Co dělá pokoj, když tam nejsem? 

● Vytvořte krátké vyprávění o tom, co dělá Váš pokoj, když v něm nejste. Text nezapomeňte 
členit do odstavců. Dávejte pozor na pravopis. Ať je výsledek úhledný. 

● Vaše vyprávění vyfoťte a buď vložte na Padlet do sloupečku Český jazyk – sloh, nebo mi 

ho pošlete na Whatsapp. 
● Těším se na Vaše oživlé pokojíčky :-)   

 

Matematika – Téma: Práce s tabulkami 
● V učebnici Vás čekají poslední 2 cvičení týkající se tabulek: 17/7 a 8 

o Obě cvičení zpracujte do školního sešitu. 

o a) Píšete odpověď celou větou 
o b) Napíšete příklad pod sebe, spočítáte a zapíšete odpověď celou větou. 

● Opakování je matka moudrosti:-) Porazíte robota v malé násobilce? Do jakého levelu se 

dostanete? Klikněte sem, odstartujte tlačítkem Start! a hurá k cíli. Držím Vám palce :-) 
 

Anglický jazyk - Mgr. Kramelová 
● zkuste si projít text o Londýně v učebnici na str. 39 - pokud nerozumíte zdaleka všemu, 

tak se tím vůbec netrapte :-) 
● v prezentaci najdete ty nejdůležitější informace o Londýně – nemusíte si to psát do sešitu, 

spíš koukněte pro zajímavost 

https://drive.google.com/open?id=1ChcKKta6oqx8Az3WyWFSC4NCuxQ6z6kd
https://drive.google.com/open?id=1xh66fWlLjX0WshWOrWIs8dx8MhudRf_H
https://drive.google.com/open?id=1P1FfomtvFB2GUWNQCH6kZ9t3etE3TdKQ
https://www.umimematiku.cz/roboti-mala-nasobilka?source=explicitMapGlobal
https://drive.google.com/open?id=1DBcbNqW9CltEEBEU8x_SZoLfBn3ld3LgHtsxScJMlM8
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● možná se vám bude líbit video o tom, jak je Peppa Pig v Londýně - sice je anglicky, ale 
obrázky a děj vám napoví 

 

Čas – Naše vlast – Téma: Půda 
● V pracovním sešitě si zopakujte znalosti o povrchu, vodstvu, počasí a podnebí 

o Str. 19 celý test 
o Pokud něco nebudete vědět, hledejte v sešitě nebo v učebnici 

● Projděte si tuto prezentaci (Musíte zadat školní email a heslo do bakalářů). 

o Na poslední stránce prezentace je úkol. Zkuste si jen nahlas říkat, co kam patří. 
o Vezměte si sešit, udělejte nadpis Půda a zapište si: 

▪ Zdroj obživy 

▪ Vznikla zvětráváním a rozpadem hornin 
▪ Nejúrodnější část půdy se nazývá humus 

o Znovu se podívejte do prezentace a do sešitu si z ní vypište 

▪ Druhy půd 
▪ Význam půdy – u jednotlivých bodů nemusíte psát to, co je v závorce 
▪ Zakreslete si podle obrázku v prezentaci Složení půdy 

● Obrázek si hezky vybarvěte a popište 

 
 

 
 

NUDÍŠ SE? ZKUS TOHLE!!! 

 
1. Veselí motýlci  
 

Začalo nám jaro, a tak si můžeš doma vyrobit svého veselého motýlka třeba z papírové 
ruličky. Když si motýlka zavěsíš, budeš mít tak krásnou jarní výzdobu. Návod najdeš v tomto 

videu anebo ještě tady.   
 
Pokud nemáš doma drátky, můžeš tykadla vyrobit z papíru. 

 
 
2.  Květinový obrázek 

 
Můžeš vyrobit také květinový obrázek, který potěší maminku. Budeš k tomu potřebovat jen 
nůžky, barevný papír a lepidlo. Návod najdeš v tomto videu. 

 
 

Pokud se budeš chtít motýlkem nebo květinovým obrázkem pochlubit, 

můžeš zaslat fotografie na email: nemeckova@zstgm-ck.cz.  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2TS_cuwGkzE
https://drive.google.com/open?id=1XdN1qLvDronfuduGoH_pV5ZHG-cSHWDd
https://cz.pinterest.com/pin/560346378637859879/
https://cz.pinterest.com/pin/560346378637859879/
https://cz.pinterest.com/pin/285556432611539858/
https://cz.pinterest.com/pin/794744665480500535/
mailto:nemeckova@zstgm-ck.cz

