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Týdenní plán třídy 4. B 

třídní učitelka Mgr. K. Ťoupková  

14. 4. – 17. 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 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                    
 

 
 
 
 

                                     

http://www.google.cz/
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ÚTERÝ 14. 4. 
 
Český jazyk  
Zvratná slovesa 

● U 77/text, bubliny 
● Školní sešit   

○ datum 
○ ZVRATNÁ SLOVESA  

○ U 77/7.  –  přepis cvičení, vlnovkou podtrhnout zvratná slovesa   

           
Tělesná výchova 

Přímivé cviky, protahovací cviky na podložce, kliky (holky z kleku), poskoky,driblink – pokud máš k tomu 
podmínky, jízda na kole apod. 

 

Matematika  
Písemné násobení jednociferným činitelem 

● Početníček 29/1. 
ODHAD: Násobené číslo zaokrouhlíš na tisíc (podle stovek) a  vynásobíš – výsledek zapíšeš do 

odhadu. Výpočet odhadu píšeš do sešitu třeba nad odhad. 

Hotovo? Fotíš a posíláš na toupkova@zstgm-ck.cz. 
● 29/2.  navíc pro toho, kdo je zvědavý na barvu letadla  

Pokud máš na levém křídle příklad 173 432 . 2 a křídlo by zůstalo nevybarvené, je třeba číslici v 
prvním činiteli upravit, aby pak byl výsledek shodný s výsledkem na pravém křídle. 

 
Výtvarná výchova 

Květiny na jaře 

● zahrada – v ní narcisy, tulipány, petrklíče apod. 
                   

Český jazyk – Čtení 
● Čtení vybrané knihy   

Pokud čteš s chutí a na pokračování příběhu se těšíš, máš vyhráno.Třicet minut čtení bude pro tebe 

skoro málo. 
Pokud se do čtení nutíš, padne volba na tzv. tenkou knihu (s menším počtem stran) nebo takovou, 

kde je hodně obrázků a méně textu. Navrhuji rozpočítat si, kolik stránek je třeba přečíst každý den. 
Pak si najít klidný koutek a ponořit se do čtení. 

 
 

                                                            STŘEDA 15. 4. 
ČAS – Naše vlast  

Povodí a úmoří 
● Čtením PS na straně 17 si připomeneš učivo z minulého týdne 

● U 31 
● Malý sešit  

○ datum 

○ POVODÍ 
○ nalepení přílohy č.11 z PS 

     
● PS 17/6., 8. 

 
 

mailto:toupkova@zstgm-ck.cz
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Český jazyk  
Slovesa – procvičování 

● Školní sešit – kontrola vypracovaných cvičení z minulého týdne a včerejšího dne pomocí sdílených 

materiálů (můžeš si opravit) 
● U 78/text 

● PS 45/2.,3. 
 

Matematika  

Písemné násobení dvojciferným činitelem 
● Početníček 30/1. (pomůže připomenutí na straně 16, 17) 

ODHAD: Násobené číslo zaokrouhlíš na tisíc (podle stovek) a  vynásobíš – výsledek zapíšeš do 
odhadu. Výpočet odhadu píšeš do sešitu třeba nad odhad. 

            2. řádka      1. činitel – zaokrouhlování na desítky 

 
Hudební výchova 

Zpěv a tanec 
● My dáme jednu ruku sem 

 
Anglický jazyk – Mgr. Josef Chrobák 

● Téma - I love/I like/I don't like = Miluji/Mám rád-a/Nemám rád-a 

● Web Happy street příběh lekce 6 nebo Učebnice str. 40 s poslechem - instrukce. 
                   

    
                                                           

 ČTVRTEK 16. 4. 
 
Tělesná výchova 

● Přímivé cviky, protahovací cviky na podložce, kliky (holky z kleku), poskoky,driblink – pokud máš k 

tomu podmínky, jízda na kole apod. 

 
Český jazyk 

Sloh – Vypravování příběhu 
● U 79/bubliny 

● Sešit Čtení-sloh   
○ datum 

○ VYPRAVOVÁNÍ PŘÍBĚHU 

○ U 79/2. 
○ Vyprávění bude v 1. osobě jednotného čísla – tomu si ta požadovaná slovesa přizpůsobíš. 

Podle potřeby můžeš použít i další.       
         

Matematika 

Písemné násobení dvojciferným činitelem 
● MM14/27. 

● Navíc: 10/20.b) 
 

 
 

 

 
 

https://drive.google.com/open?id=1xd40P0h3HJalS9FNeR83FTg2CxJnq8Av
https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/stories_02/story_06?cc=cz&selLanguage=cs
https://drive.google.com/open?id=1HxTCngQpBErjOZ3Ng15kEUuG-gKE62Da
https://drive.google.com/open?id=1JZhdMbEkxWKxWxFXvFUTxL5rcVmG4vNyz34wZVqdS7U
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Český jazyk – Čtení 
 

● Čtení vybrané knihy   
Pokud čteš s chutí a na pokračování příběhu se těšíš, máš vyhráno.Třicet minut čtení bude pro tebe 
skoro málo. 

Pokud se do čtení nutíš, padne volba na tzv. tenkou knihu (s menším počtem stran) nebo takovou, 
kde je hodně obrázků a méně textu. Navrhuji rozpočítat si, kolik stránek je třeba přečíst každý den. 

Pak si najít klidný koutek a ponořit se do čtení. 

 
Anglický jazyk – Mgr. Josef Chrobák 

● procvičování PS str. 51/1,2 - poslech ke cv.1, instrukce i k dobrovolné práci. 

 
 

         PÁTEK 17. 4. 
 
Český jazyk: 
Slovesný čas 

● U 80/text, bublina 
● Školní sešit  

○ datum 

○ SLOVESNÝ ČAS 
○ přítomný, minulý, budoucí 

○ U 80/3. – poslední tři řádky         
Předvedu na 1. - 3. řádce: 

● fouká - foukal - bude foukat (3. os. j. č.) 

● bojím se - bál jsem se - budu se bát (1. os. j. č.) 
● hrají - hráli - budou hrát ( 3. os. mn. č.) 

 
Matematika  

Písemné násobení dvojciferným činitelem 
● MM 14/28. 

 

ČAS – Dějiny 
Husitské války 

● U 34/Husitské bouře 
● U 35 – celá strana 

● PS 19/1. – u 3. a 6. řádky pomůže U 30/Církev 

● Navíc cvičení 2. – přečíst si 
                     cvičení 3. – napsat, co se ti povede vyluštit 

Ve sdílených materiálech si můžeš prohlédnout odkaz Tábor. 
 

Pracovní výchova 

Pomoc v domácnosti 
● Plnění prací, které máš stanoveny rodiči a podílíš se jimi na chodu domácnosti 

 
 

 
 

 

https://drive.google.com/open?id=1AkeJKTgMz71yVYdzbeggrLIT9pP_WKSQ
https://drive.google.com/open?id=1JZhdMbEkxWKxWxFXvFUTxL5rcVmG4vNyz34wZVqdS7U
https://drive.google.com/open?id=1-6eesrKFhtOPCy6tjUEe6xJoIjlu-yLk
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Informatika - Mgr. Šimečková 
● Dneska trošku změníme téma a budeme trénovat práci s emailem, protože Váš emailový účet teď 

používáte každý den, abyste se dostali ke všem materiálům z týdenního plánu. 

● Nejdříve se podívejte na toto video, které jsem pro Vás natočila. V něm uvidíte vše potřebné pro 
splnění následujících úkolů. 

● Po shlédnutí videa splňte následující úkoly: 

○ 1) Přihlašte se do svého emailového účtu a otevřete si okno s doručenou poštou.  

○ 2) Podívejte se na všechny doručené emaily, které Vám zatím přišly. Pokud je tam nějaký 

důležitý, tak si ho přečtěte. Zbylé smažte. 

○ 3) Napište mi email, ve kterém mi povíte o tom, jak to doma zvládáte. Co všechno třeba 

přes den děláte. Jestli se už nudíte a těšíte se do školy, nebo Vám třeba tenhle režim 
vyhovuje. Zmiňte, jestli také pomáháte s něčím doma rodičům. Co je pro Vás v tomto 

období nejnáročnější? 

○ 4) Nezapomeňte, že email má podobně jako dopis svá pravidla. Na začátku by mělo být 

oslovení, potom sdělení a nakonec rozloučení a podpis. 

○ 5) Přidejte do Vašeho emailu 1 ikonu emodži dle vlastního výběru. 

○ 6) Odešlete email na mou adresu simeckova@zstgm-ck.cz. Symbol @ napíšete tak, že 

stisknete klávesu Alt Gr vpravo vedle mezerníku, držíte ji a k ní jednou přimáčknete klávesu 
s písmenem v. 

● Zkontrolujte, že email, který jste právě poslali, máte v Odeslaných emailech. 

● Pokud nejste na svém počítači, ze svého emailu se zase odhlašte. 

● A tím pro dnešek končíme :-)         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/uHEdAKBoOj0
mailto:simeckova@zstgm-ck.cz
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ŠKOLNÍ DRUŽINA 

 

Milé děti,  

 

všechny vás moc pozdravujeme a posíláme, co si můžete vyrobit, jen tak pro radost. 

 

1. Veselý květináč - vzory najdete v této příloze 

Vzor 

Šablona květináče 

 

2. Jarní kytičku petrklíč - omalovánka je zde, ale můžete petrklíč obkreslit podle předlohy, 

vybarvit a nalepit na barevný papír 

Vzor 

Šablona petrklíče 

 

3. Rybičku, sovičku, králíčka, kytičku nebo pejska z barevného papíru, návod najdete v tomto 

videu. 

 

 

Když budete chtít, zašlete nám obrázky s vašimi výtvory, nebo jen tak napište. 

 

Tady jsou naše emailové adresy: 

smetanova@zstgm-ck.cz 

prusova@zstgm-ck.cz 

nemeckova@zstgm-ck.cz 

 

Moc děkujeme dětem, které nám posílají fotografie svých výrobků.  

 

Mějte se moc pěkně 

Vaše vychovatelky 

 
 

https://drive.google.com/open?id=1HSKhYb-bkhocW_RpKUV8IQm6xkNf5Qvs
https://drive.google.com/open?id=1biQTxJauNRPBC7muiNrn1zUQJyZC_CXn
https://drive.google.com/open?id=1Fp4icOnKujYwB-ID0EueADgGM-4qjvlu
https://drive.google.com/open?id=1hmPzG_Bbfydddsiq5V55Vb8HtLkoAAYH
https://cz.pinterest.com/pin/456552480978305233/?utm_campaign=rdpins&e_t=f578b7fcf1be48539ecc72a479af7018&utm_medium=2004&utm_source=31&utm_content=456552480978305233
https://cz.pinterest.com/pin/456552480978305233/?utm_campaign=rdpins&e_t=f578b7fcf1be48539ecc72a479af7018&utm_medium=2004&utm_source=31&utm_content=456552480978305233

