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Týdenní plán třídy 4. B 

třídní učitelka Mgr. Květoslava Ťoupková 

23. 3. – 27. 3. 2020 

 

PONDĚLÍ 23. 3. 
Český jazyk 

● Podstatná jména – rod mužský 
● Žlutý PS 15/f), g) – podle životnosti a neživotnosti podtrháváš neúplná slova, zkratkou    

nad ně dopisuješ vzor, nakonec píšeš i, í /y, ý. 
● http://rysava.websnadno.cz/ 

         

Matematika  
● Písemné sčítání a odčítání 
● MM 5/9. – kontrola sčítání: shora dolů, kontrola odčítání: k výsledku přičíst číslo, které se    

odčítalo 
 

Český jazyk – Čtení 
● Čteš svoji knihu. 
● Zapisuješ na aplikaci Padlet. Vybíráš otázku z nabídky speciálních úkolů. 

 

Anglický jazyk – Mgr. Josef Chrobák 
● Téma místa ve městě a dopravní prostředky 

- procvičování PS:41/1, poslech, instrukce a řešení 
- poslech písně - učebnice str.34/Sing the song 
Uvidíte, jestli žáci odhadnou význam nových výrazů. Pantomimou objasníte pokyny: Look 
all around.(=Rozhlédni se.) Stop! Don't cross!(=Stůj! Nepřecházej!) a Go straight 
across.(=Rovně přejdi silnici.) 

 

ČAS – Přírodověda 
● Co nelze zvážit, a přesto může mít větší váhu než nejtěžší předmět? (Svoji odpověď si 

můžeš porovnat s natištěnou příští týden.) 
● Jednotky soustavy SI 
● PS 27/3. – pomáhá U 34-35 

    27/4. – u poslední odpovědi odhad 
    27/5. –1 – mezi 37°C až 38°C 

 
Výtvarná výchova 

● Kresba “vývěsních štítů” – podle učebnice Hlavní události nejstarších českých dějin 
● U 31/zajímavost 
● Nakreslit “vývěsní štíty” z učebnice, přikreslit další (např. kloboučník, rukavičkář, kameník, 

mečíř, helmíř, koželuh) – pomůže PS 14/4. 

http://rysava.websnadno.cz/
https://drive.google.com/open?id=1GwinN1p47kkSOVYqwL288ZBiiBaWho2k
https://drive.google.com/open?id=11qUM4qLkXznP_EFyw5N0Y7DGC3lF_iGcwHvc2Jhp10A
https://drive.google.com/open?id=1NDAAOicdMoy5AnanRRFnFbtZ-GDBkHYB
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                                     ÚTERÝ 24. 3. 
 

Český jazyk 
● Podstatná jména – rod mužský 
● Žlutý PS 15/h) – podle životnosti a neživotnosti podtrháváš neúplná slova, zkratkou nad ně 

dopisuješ vzor, nakonec píšeš i, í/y, ý. 
● Pravopisníček 22/3. – nad slovo psát zkratku vzoru 

                            – i /y 
                            – zakroužkovat písmeno zadání řádky, ve které je jen y 
 

Tělesná výchova 
● Přímivé a protahovací cviky 

 

Matematika 
● Pamětné násobení 
● PS 50/vlevo 

        3. 
                  4. – zapsat pod zadání: Délka kroku je __ cm. 

● http://rysava.websnadno.cz/ 
 

 Výtvarná výchova 
● Jarmark ve středověkém městě 
● Pomůže učebnice Hlavní události nejstarších českých dějin 31/zajímavost – není třeba 

nakreslit všechno 
 

Český jazyk – Čtení 
● Čteš libovolnou knihu. 
● Zapisuješ na aplikaci Padlet.   

  

        
 

STŘEDA 25. 3. 
 

ČAS – Naše vlast 
● Vodní toky, práce s příruční mapo 
● U 28/Vodní toky – řeky a přítoky 
● Malý sešit – lepení přílohy č. 9 z PS 37 
● Práce s mapou – U 29/modrý rámeček 

                              1., 2., 3. 
● PS 16/2., 3. – pastelky 

 

 
 

http://rysava.websnadno.cz/
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Český jazyk 
● Podstatná jména – rod střední a ženský 
● U 130 – Gramatické přehledy 
● Oranžový PS 24/4., 5. (pádové otázky na straně 3 a 11) 

                  23/3. 
 

Matematika 
● Pamětné násobení 
● Početníček/1., 2., 3. – hlídat si, jestli se žádná nula ve výsledku “neztratila” 

 
Hudební výchova 

● Symfonická báseň Vltava, solmizační slabiky 
● Učebnice Poznáváme naši vlast 29/1. – zajímavost 
● Notový sešit – solmizační slabiky 

Na začátku hlavního tématu symfonické básně Vltava (začátek a konec 2. minuty skladby) 
jsou tóny odpovídající solmizačním slabikám do-re-mi-fa-sol (dlouze)-sol (dlouze) – noty 
c1, d1, e1, f1, g1, g1. 

● B. Smetana: Vltava https://www.youtube.com/watch?v=uI8iTETiSqU 
 
 

Anglický jazyk – Mgr. Josef Chrobák 
● Téma Jak se dopravujeme do školy 
● Uč.: 34 dole, PS:43/1 zpracovat dle dokumentu, poslech zde. 

 

 
 

ČTVRTEK 26. 3. 
 

Tělesná výchova 
● Přímivé a protahovací cviky 

 
Český jazyk 

● Podstatná jména – rod mužský 
● Pravopisníček 23/1., 2., 3. 

 

Matematika 
● Pamětné dělení 
● Početníček 31/1. 
● MM 9/17. a), b) – škrtat stejný počet nul u dělence a dělitele 
● Početníček 31/2., 3. – škrtat stejný počet nul u dělence a dělitele 

 
Český jazyk – Čtení 

● Čteš svoji knihu. 
● Zapisuješ na aplikaci Padlet. 

https://www.youtube.com/watch?v=uI8iTETiSqU
https://drive.google.com/open?id=1gdglLw8MOnctTglGW094GTWK6klWExgecSHCG8nSJ7A
https://drive.google.com/open?id=1FtBFFaHBXM8k-kZ_v_dldg_KyCCxgljT
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Anglický jazyk – Mgr. Josef Chrobák 
● Procvičování PS: 42/3 instrukce zde. 

 
 

PÁTEK 27. 3. 
Český jazyk – Sloh 

● U 70/text, bublina 
● U 70/2. – zápis do sešitu Čtení-sloh 

○ datum 
○ hůlkovým písmem nadpis ČLENĚNÍ TEXTU   
○ 1. Ostrov na obzoru 
○ 2. Rozsudek obra 
○ 3. Lest 
○ píšeš vypravování členěné do tří odstavců (pomůže připomenutí textu U 68) 

                                        

Matematika 
● Slovní úloha, dělení 10 a 100 beze zbytku a se zbytkem 
● PS 51/2. 
● PS 51/vpravo – zápis podílů úplných i neúplných se zbytkem 

                              – např. 492:10=49 zb.2, 120:100=1 zb.20 

 

ČAS – Dějiny 
● Hrady a hradní zříceniny 
● PS 18/pod 3. cvičení psát názvy hradů (i zřícenin),  

a) které jsi navštívil/a 
b) které najdeš na příruční mapě ČR 
 

Pracovní výchova 
● Dětský pokoj – třídění věcí, udržování pořádku 
● Možnost pomáhat na zahradě (pokud ji máte) 

 

Informatika – Mgr. Tereza Šimečková 
● 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 (Musíte zadat svůj školní email např. 
kovacjir@zstgm-ck.cz a heslo do Bakalářů) - 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.  

 
 

https://drive.google.com/open?id=1SsxqA9-LuzdGHyvRAaBAuHxv6Y83VigjdTQ-p_Z1y3c
https://drive.google.com/open?id=1N0nFjvVeAHgU8FBmmViQLKOmfnkLIQ2G
https://drive.google.com/open?id=1sl7eTqDcYlbW2l6_rln5l5SoB7ugb7Sx
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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://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

