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

30. 3. – 3. 4. 2020 

Ke sdíleným materiálům se dostanete prostřednictvím svého školního mailu (tzn.          
mailu dítěte).  
 
Jak se přihlásit do školního e-mailu: 

● přihlášení proveďte na: www.google.cz 
● formát loginu: novakfra@zstgm-ck.cz (František Novák – příjmení a první tři znaky           

křestního jména) 
● formát hesla: stejné přístupové heslo jako do systému Bakaláři 

 
Pokud se žák nemůže přihlásit do svého účtu, může kontaktovat svého třídního učitele přes e-mail               
rodiče, jiný e-mail nebo telefon 380 711 370. 
 
Rozdělení předmětů: 

1. Prioritní - doporučujeme zpracovat v plném rozsahu 
2. Ostatní - doporučujeme seznámit se s tématem a zpracovat úkoly dle vlastních            

možností  
3. Dobrovolné - pro zájemce 

 
 
Milé děti, 
doufám, že vás učení aspoň trochu baví. Nedá se nic dělat, posílám další nálož. 
Kdybyste cokoliv potřebovaly, píšete na toupkova@zstgm-ck.cz. 
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PONDĚLÍ 30. 3. 

 
Český jazyk 
Téma: Podstatná jména – procvičování  

● Ve žlutém PS 20/4., 6.a), b) si kontroluješ čtvrteční práci podle KLÍČE na straně 7 (zezadu) 
● Pravopisníček 24/1. 

          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. 

● U 71/text – čtení (ve 2. odstavci dáváš při čtení slova v závorkách do správných tvarů) 
● U 71/5. – do domácího sešitu (všechna slova jsou ženského rodu; při ruce Gramatické 

                                         přehledy U 130) 
● http://rysava.websnadno.cz/ 

 
Matematika 
Téma: Pamětné dělení 

● Odpověď na páteční otázku (PS 51/2.): Sněžka je přibližně o 7 200m nižší než Mt. Everest. 
● MM 10/19. – škrtání stejného počtu nul (šikmo shora dolů, ne jako to mám na další  

                                                      řádce) 
               – 4 600:20; 460 rozložit na 400 a 60, vydělit dvěma, podíly sečíst 
               – 520:2; 500 rozložit na 400 a 120, vydělit dvěma, podíly sečíst 
               – 165:5; 165 rozložit na 150 a 15, vydělit pěti, podíly sečíst 

 
Český jazyk – Čtení   

● Čteš libovolnou knihu. 
● Zapisuješ na aplikaci Padlet.  

 
Anglický jazyk  
Téma Kolik stojí…? How much is…? 

● Učebnice 35/poslech cvičení nahoře Look and Listen 
- procvičování s dětmi - instrukce a přepis nahrávky 

 
ČaS – Přírodověda 
Téma: Měřidla, práce s hodinami 

● Odpověď na hádanku: např. Slunce, Země… 
● PS 28 

 
Výtvarná výchova 
Téma: Živočichové našich polí 

● Nakreslení aspoň pěti druhů živočichů našich polí (pomůže učebnice Přírodověda 36 – 37) 
 
 
 
 

                                    ÚTERÝ 31.3. 
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Český jazyk  
Téma: Podstatná jména – procvičování  

● Pravopisníček 25/1., 2.  
Nápověda: s lidmi (kostmi) – jiné skloňování v mn.č., v j.č. člověk (pán) 

  
Tělesná výchova 

● Přímivé a protahovací cviky na podložce, kliky (holky z kleku), poskoky 
 
Matematika  
Téma: Pamětné dělení a násobení 

● MM 7/14. – při dělení škrtání stejného počtu nul 
             – 720:6 (rozklad na 600 a 120, vydělit šesti, sečíst podíly) 
Navíc pro zájemce: MM 7/13. b) – v jednom příkladu vychází výsledek menší než 0,  
                                               zapisuješ n. ř. (nelze řešit; myslí se v přirozených 
                                               číslech – celá kladná) 
 

Výtvarná výchova 
Téma: Živočichové našich polí – dokončení 

● Nakreslení aspoň pěti druhů živočichů našich polí (pomůže učebnice Přírodověda 36 – 37), 
kresba (nebo i malba) pozadí  
 

Český jazyk – Čtení 
● Čteš libovolnou knihu. 
● Zapisuješ na aplikaci Padlet, pokud jsi to ještě v březnu neudělal/a. 

 
 

                                                            STŘEDA 1. 4. 
 
ČAS – Naše vlast  
Téma: Řeky – práce s mapou 

● Příloha č. 10 v PS 37 (pomůže U 29) – nalepení do malého sešitu 
● Stejné řeky si barevně vyznačíš v PS 16/4. ve ,slepé’ mapě; 

Při zapisování názvů řek pomůže mapa v U 31. 
Nápověda: V Plzni je soutok Mže, Radbuzy, Úhlavy a Úslavy. V Brně Svratky a Svitavy. 
Tak s chutí do toho! 

 
Český jazyk  
Téma: Podstatná jména – procvičování  

● Žlutý PS 19/2. – pouze vyluštit, na volné místo nakreslit tajenku 
            19/3. – do domácího sešitu 
 

 
Matematika  
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Téma: Písemné násobení  

● MM 11/21. 
Na červených řádcích píšeš pod sebe stejné číslo tolikrát, kolikrát se násobilo. Podtrhneš, 
pak sčítáš. 
 

Hudební výchova 
Téma: Zpěv písní o jaru 
 
Anglický jazyk – Mgr. Josef Chrobák 

● Téma Kolik stojí…? How much is…? procvičování 
● PS 44/1 poslech PS 44/2 čtení, psaní -  instrukce a přepis nahrávky 

 
 
  

 ČTVRTEK 2. 4. 
 
Tělesná výchova 

● Přímivé a protahovací cviky na podložce, kliky (holky z kleku), poskoky 
 
Český jazyk 
Téma: Podstatná jména – procvičování  

● Žlutý PS 20/4. – zdůvodnění píšeš vpravo jedním slovem či dvěma slovy 
           20/6. a), b) 

Matematika 
● Písemné násobení 
● MM 11/22. (pro připomenutí Početníček 15) 

Hlídat si úpravu – psaní řádů pod sebou, mezeru mezi stovkou a tisícem. 
● Kdo ještě není matematicky nasycen, může vyřešit MM 10/20. a) 

Čísla v kruhu jsou výsledek. 
 
Český jazyk – Čtení 

● Čteš libovolnou knihu. 
● Zapisuješ na aplikaci Padlet. 

 
Anglický jazyk – Mgr. Josef Chrobák 

● Téma procvičování - osmisměrka a doplnění míst ve městě a porovnání obrázků 
kde se procvičuje vazba there is/are pro popis rozdílů mezi dvěma obrázky - řešení 
k oběma kopiím, oddíly Unit 5 
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         PÁTEK 3. 4. 

 
Český jazyk: 
Téma: Podstatná jména – procvičování  

● Pravopisníček 26/1., 2., 3. 
 
Matematika – Geometrie 
Téma: Vzájemná poloha přímek 

● Pomůže sešit Geometrie a PS 12/zápis rovnoběžných přímek 
                                        13/konstrukce rovnoběžek 

                                                  14/zápis kolmých přímek, konstrukce kolmice 
          Pokud jsou přímky navzájem různoběžné, přeškrtnou se v zápisu dvě svislé čáry. 

● Početníček 44/1., 2. 
 
ČAS – Dějiny 
Téma: Jan Hus 

● U 34/čtení textu nahoře, pak o Janu Husovi 
Doplňuji: Po opuštění Prahy roku 1412 kázal Jan Hus na Kozím hrádku u Sezimova Ústí, 
poté na hradě Krakovci u Rakovníka. 

● Vyhledej si na příruční mapě: Kozí hrádek – pod městem Tábor (SV od Č. Budějovic) 
                                                Krakovec – JZ od Rakovníka (ten Z od Prahy) 
 
Pracovní výchova 
Téma: Dnes uvařím (co zvládnu; po dohodě s dospělým) 
 
Informatika - Mgr. Šimečková 

● Dnes opět vyzkoušíme, co už zvládnete v programu Malování. 
● Jaký bude Váš dnešní úkol? Podívejte se sem. 

○ Vytvořte stejné tvary různé velikosti. 
○ Skládejte je přes sebe. 
○ Obrázek vybarvěte pomocí nástroje Plechovka podle své fantazie. 

● Pochlubte se rodičům, co už umíte vytvořit :-) I já ráda uvidím výsledky Vaší práce, 
můžete mi je poslat emailem na simeckova@zstgm-ck.cz.  
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