
 

 

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

 
 

 
 

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

6.4. - 8.4.2020 
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 se vám dobře daří, učení je tak akorát a většinu zvládáte samostatně. Doporučuji ve stručnosti                 
přeříkat rodičům (jiným přítomným dospělým nebo zvídavým sourozencům), co se dočtete v textech, tím se               
také učíte. Zapsala jsem známky (březen) za přečtené knihy. Každého z vás čeká v dubnu zápis dvou knih. 
Výtvarné práce si shromažďujete (zatím mohou být vystavené doma). Čím se chcete pochlubit, můžete              
posílat ze svého školního e-mailu www.google.cz (poproste rodiče o pomoc) na e-mail            
toupkova@zstgm-ck.cz. Tam se povinně objeví odpovědi z Přírodovědy (pondělí 6.4.). 
S chutí do toho, půl je hotovo.  
P.S. Děti, přeji vám a vašim blízkým co nejlépe prožité Velikonoce. 

 
K.Ťoupková 
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                                      PONDĚLÍ 6. 4. 
 
Český jazyk 
Slovesné kategorie 

● U 74/text, bublina 
● U 41 nahoře/ bubliny 
● U 132/Gramatické přehledy – čteš si časování sloves číst a být 
● Školní sešit – datum 

               –  SLOVESA 
                   osoba, číslo, čas 
               –  U 74/3. – přepis vět, podtrhnout slovesa vlnovkou, napsat nad ně j.č. 
                                (=jednotné číslo) nebo mn.č. (=množné číslo) 
 

Matematika 
Písemné násobení 

● MM 12/23. – hlídáš si úpravu, při práci s kalkulačkou požádej o pomoc rodiče 
 
Český jazyk – Čtení   
Pokračování ve čtení zvolené knihy 
 
Anglický jazyk  

● slovíčka lekce 6 (vytisknout, vyplnit anglickou část, nebo přepsat do slovníčku) 
● procvičování - pracovní sešit 46/1,2 instrukce a námět na Velikonoce :-) 

 
ČaS – Přírodověda 
Rostliny našich polí 

● U 38 
● PS 35/volné řádky nahoře – píšeš: 

Polní plodiny: obiloviny, okopaniny, luskoviny, olejniny, pícniny, různé druhy zeleniny,  
                  textilní plodiny 

● U 38/Hv, U 38/text u obrázku monitoru počítače– odpovědi píšeš na e-mail toupkova@zstgm-ck.cz 
(do kolonky Předmět napíšeš Polní plodiny) 
Nápověda: V písni K Budějicům cesta se zpívá Koníčky pucovat, pěkně okšírovat a dát jim obroku. 

 
Výtvarná výchova 
Velikonoce 

● Např. nakreslené obrázky mláďat nebo vajíček si vystřihnout, dát na špejle a ty do květináče. 
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                                    ÚTERÝ 7.4. 
 
Český jazyk  
Určité a neurčité slovesné tvary 

● U 75/text, bublina 
Na Archimedův zákon se můžeš zeptat někoho, kdo je s tebou doma. 

● Školní sešit – datum 
               – INFINITIV 
               – U 75/3. 

● Nabídka (navíc): PS 45/1. 
 
Tělesná výchova 
Přímivé a protahovací cviky na podložce, cvičení na gymnastickém míči 
 
Matematika  
Písemné násobení 

● MM 12/24. 
V b pracuješ při sestupném seřazení se všemi dvanácti výsledky. 

 
Výtvarná výchova 
Velikonoce 

● Např. nakreslené obrázky mláďat nebo vajíček si vystřihnout, dát na špejle a ty do květináče. 
● Můžeš v tvořivosti pokračovat po svém. 

 
Český jazyk – Čtení 
Pokračování ve čtení zvolené knihy 
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                                                            STŘEDA 8. 4. 
 
ČAS – Naše vlast  
Lázně, přístavy, vodní nádrže  

● Kontrola zapsání českých a moravských řek PS 16/4. z minulého týdne; gratulace, pokud jsi nic 
neopravoval/a nebo jen malinko 

● U 28/zajímavost 
● PS 17/5. (vyhledávání v příruční mapě) 
● U 30/Vodní nádrže – text, zajímavosti, obrázky 
● Malý sešit – datum 

                           – VODNÍ NÁDRŽE 
                           –  přirozeně vzniklé: jezera (např. Černé na Šumavě) 
                           – uměle vytvořené: rybníky (např. Rožmberk) 
                                                  přehrady (např. Lipno,Orlík, Slapy, Dalešice, Švihov, 
                                                                Nové Mlýny) 

● PS 17/7. 
 
Český jazyk  
Jednoduché a složené slovesné tvary 

● U 76/text, bublina 
● Školní sešit – datum 

              – SLOVESNÉ TVARY JEDNODUCHÉ A SLOŽENÉ 
              – U 76/3. – přepis slov, rozlišení sloves dvěma pastelkami (vlnovka) 

Matematika 
Písemné násobení 

● MM 13/26. – spojování pastelkami 
Pokud jsi ke všem výsledkům našel/našla  předtištěné, máš vlastně zkontrolováno, že jsi počítání 
zvládl/a. 

 
 
Hudební výchova 
Píseň Strč prst skrz krk 

●           Známe ze 2. třídy, občas jsme si ji přezpívali i ve 3. a 4. třídě. Na youtube.com 
                      je např. živá nahrávka z koncertu skupiny Bobři (zpěv Roman Procházka). 
 
https://www.youtube.com/results?search_query=comebackstr%C4%8D+prst+skrz+krk 
 
 
Anglický jazyk – Mgr. Josef Chrobák 

● Procvičování slovíček - aktivity s poslechem 
● Hry - označení(pojmenování) aktivity a řazení dnů(stejné jako v českém kalendáři) 
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                                     ČTVRTEK 9. 4. - Velikonoční prázdniny 

 
 
 

 
      PÁTEK 10. 4. - Velký pátek 

 
 
 
 
ŠKOLNÍ DRUŽINA 
 
 
Milé děti,  
 

protože se blíží Velikonoce, zasíláme vám pár námětů k tvoření. Můžete si vyrobit: 
 
1. Batikovaná vajíčka – návod najdete v této příloze  
 
2. Píšťalku z vrbového proutku – popis pracovního postupu zde 

 
3. Pomlázku - návod najdete zde 
 
4. Kohoutek, zajíček – z ruličky od toaletního papíru a z barevného papíru si můžeš vyrobit 
tohoto kohoutka nebo zajíčka video zde. 
 
5. Slepička – z barevného papíru si můžeš vyrobit slepičku s kuřátky, návod je v tomto videu. 
 
 

Pokud se budete chtít s některými výrobky pochlubit, zašlete nám jejich fotografie na naše 
emailové adresy: 

 
Tady jsou naše emailové adresy: 

smetanova@zstgm-ck.cz 
prusova@zstgm-ck.cz 

nemeckova@zstgm-ck.cz 

 
                                             Přejeme vám krásné velikonoční svátky!!! 

Vaše vychovatelky 
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