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Týdenní plán třídy 4. A 
třídní učitelka Mgr. Tereza Šimečková 

20. 4. – 24. 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 

 
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 

 
 

Holky a kluci, 
tento týden Vás čeká pár novinek :-) Navštíví nás opět Kahoot, jednou v             

podobě, v jaké ho znáte, a jednou trošku v jiném kabátu, tak se těšte. Další novinkou                
jsou interaktivní pracovní listy, které jsem pro Vás vytvořila. Budeme s nimi tento             
týden pracovat v českém jazyce, tak doufám, že se Vám práce v novém prostředí bude               
líbit a bude Vás bavit. 

Tento týden se spojíme videohovorem v úterý v 11:30. Odkaz je opět přímo v              
plánu plus několika z Vás pošlu odkaz i přes Whatsapp, protože vím, že někdo mívá s                
přihlášením problém. Tak snad se tam sejdeme v hojném počtu. Moc se na Vás zase               
těším. Chybíte mi! Ale to spojení na Padletu je úžasné, vím o Vás a Vy zase víte, že                  
Vaši práci sleduji, bedlivě sleduji :-) 

Když se přihlásíte do Bakalářů a podíváte se na své známky, uvidíte tam             
čtvrtletní hodnocení. Text, který je pod příslušnou známkou si kliknutím rozbalte a            
pozorně přečtěte. S hodnocením je to teď náročné, já jsem hlavně moc ráda, že doma               
pracujete podle mých pokynů, jste úžasní a Vaši rodiče jakbysmet. 

A jestli Vás to potěší, i mně občas z Padletu vstávají hrůzou vlasy na hlavě,               
protože mi nefunguje tak, jak bych chtěla:-D  

  
 

Zdraví Vás Vaše paní učitelka 
 
 

P.S. Předem se omlouvám, pokud v nějaké nahrávce slyšíte v pozadí Anežku, ona teď pořád něco brebentí 
:-D  
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aPONDĚLÍ 20. 4. 

 
Český jazyk - Téma: Podmiňovací způsob 

● Dnes začneme krátkou kvízoprezentací :-) Spusťte si ji přes tento odkaz a užijte si podmiňovací 
způsob s Kahootem :-) Do rámečku napíšete své jméno a kliknete na OK, go! 

● Podívejte se do učebnice na str. 94. Pročtěte si, co Vám říká kouzelník. Nezapomeňte na malou 
bublinu. 

● Do školního sešitu si napište datum a nadpis Podmiňovací způsob a udělejte si tento zápis. 
● Zpracujte do školního sešitu cvičení z učebnice 94/3 

○ Nápověda: 1. osoba čísla jednotného vypadá například takhle: Utíkala bych. 
○ Cvičení vyfotí a na Padlet vloží: Matouš 

● Prozkoumejte cvičení v učebnici 95/1 
● Vyzkoušejte cvičení v učebnici 95/3 - Stačí nahlas a můžete si kontrolovat podle této prezentace 

  

Matematika - Téma: Jednotky hmotnosti 
● Podívejte se do učebnice na str. 32 na modrý rámeček. 
● Do školního sešitu si napište datum a nadpis Jednotky hmotnosti 

○ Zakreslete si z modrého rámečku obrázek vlevo dole a pod něj si napište: 
■ 1 kg=1000g 
■ 1t=1000kg 

● Zamyslete se nad cvičením v učebnici 32/1. 
○ V jaké jednotce bude hmotnost každého živočicha, budou to gramy, kilogramy nebo tuny? 

Přesnou váhu včetně hmotnosti najdete pro kontrolu tady. 
● Zpracujte do školního sešitu cvičení z učebnice 32/7 

○ Nejdříve spočítáte hmotnost všech pasažérů. 
○ Poté přičtete hmotnost pasažérů k hmotnosti celé lodi a máte konečný výsledek. 

● V pracovním sešitě zpracujte cvičení 19/1,2,4 a 5 
○ Všechna cvičení vyfotí a na Padlet vloží: Sofie 

● Dobrovolníci, kteří se chtějí věnovat převodům dále zpracují v PS ještě 19/3, 6 a 7 
○ Kontrolu si můžete provést sami podle této prezentace.  

 
ČaS Dějiny - Téma: 

● Minulý týden jste si poslechli nahrávku o Janu Husovi.  
● Abyste si uvědomili, v jaké době a za čí vlády vlastně žil, vyplňte si pracovním sešitě cvičení 23/1. 

○ Nápovědu tentokrát máte přímo u cvičení. 
● Podívejte se na toto video, ve kterém znovu zazní všechno důležité o Janu Husovi. 
● Vezměte si sešit, napište datum a nadpis Jan Hus a opište následující zápis: 

○ Kněz - Kázal v Betlémské kapli v Praze. 
○ Kritizoval prodej odpustků (vykoupení z hříchu za peníze). 
○ Upálen v Kostnici 6. července 1415 

● Pod zápis v sešitě si namalujte úplně zjednodušeně Husův portrét a k němu udělejte 3 komiksové 
bubliny a napište do nich tyto věty: 

○ „Běda církvi, která se neřídí tím, co sama káže a jen hromadí majetek!“ 
○ „Žijte tak, jak káže bible!“ 
○ „Hanba těm, co odpouští hříchy za prodané odpustky!“ 

● Celý zápis i s obrázkem a bublinami vyfotí a na Padlet vloží: Marek a Terka 
● A máme tu Kahoot podruhé:-) 

○ Klikněte sem.  
○ Do rámečku napíšete své jméno a kliknete na OK, go!  
○ Jan Hus čeká :-)   
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https://kahoot.it/challenge/09404958?challenge-id=65aff529-8faa-4192-8101-ee78f490d96f_1587106808195
https://drive.google.com/open?id=1_kJh53EaNbDrUwYZE-LdFXRd10ild9FP
https://drive.google.com/open?id=1OdGAAif9L7EFJe8f0TiQvq0YtoliJfTa
https://drive.google.com/open?id=1ft1RjrWXD3RB7faA6gUL9wTHyu7vL_W9
https://www.youtube.com/watch?v=LHqDEOJjmmE
https://drive.google.com/open?id=1J0w7nyr4gAFkMkRAuH4cufsiBAikMODR
https://kahoot.it/challenge/02841729?challenge-id=65aff529-8faa-4192-8101-ee78f490d96f_1587106849776


 

 

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

 
 

 
Český jazyk - čtení: 

● Dnes začneme společně číst jednu knihu. Dokážete podle tohoto obalu odhadnout, o čem třeba 
kniha bude a jaké postavy v ní budou vystupovat? 

● Každou hodinu čtení Vás čeká část knihy (1-2 kapitoly) a občas i audionahrávka :-) 
● Dnes začínáme první kapitolou s názvem Tom a teta Polly. Najdete ji tady. 
● Už víte, že hlavní postavou knihy je Tom Sawyer. Abyste uměli celé jeho jméno přečíst správně, 

poslechněte si tuto nahrávku. 
● Vezměte si sešit na čtení, napište datum a nadpis Tom Sawyer (Mark Twain) a pod tento hlavní 

nadpis ještě jeden Tom a teta Polly 
○ Co jsme se o Tomovi dozvěděli z první kapitoly? 
○ Namalujte si 3 barevné puntíky a zapište 3 informace, které jste o Tomovi zjistili. Můžete se 

klidně podívat zpátky do textu. 
○ Pište celými větami. Dodržujte všechna pravopisná pravidla, která znáte, včetně psaní 

velkého písmene na začátku věty. 
○ Tento úkol vyfotí a na Padlet vloží: Jindřich  

 

ÚTERÝ 21. 4.  
Český jazyk - Téma: Podmiňovací způsob 

● Dnes pokračujeme v procvičování podmiňovacího způsobu. 
● Zpracujte do školního sešitu cvičení z učebnice 95/4 

○ Přepište, doplňte písmena a barevně označte slovesné tvary v podmiňovacím způsobu. 
○ Pokud nevíte, jak je poznat, osvěžte si paměť u kouzelníka na předchozí straně. 
○ Zpracované cvičení vyfotí a na Padlet vloží: Anežka 

● Zpracujte do školního sešitu ještě cvičení 95/6. Podívejte se, jak na to v tomto videonávodu :-) 
○ Zpracované cvičení vyfotí a na Padlet vloží: Pepa 

● Podmiňovací způsob obsahuje mnoho záludných tvarů. Prozkoumejte je na této tabuli. 
● Teď už víte, jak vypadají tvary slovesa být v podmiňovacím způsobu. 

○ Vyzkoušejte si toto online cvičení.  
○ Občas je tam zamotané i zvratné sloveso, které není v podmiňovacím způsobu. Jde mi 

spíše o ty správné tvary, abyste si zapamatovali, jak vypadají. 
○ Příkladů je tam zase více, nám bude stačit prvních 20. 
○ Můžete se pochlubit a dát získaný štít na Padlet :-)  

 
Matematika - Téma: Jednotky hmotnosti 

● Začneme 2 online cvičení. 
○ První na Vás čeká tady. Udělejte si minimálně 2 cvičení z 10. 
○ A další zase tady. Opět nejméně 2 cvičení z 10. 

■ Jak počítat tyto příklady? Podívejte se na postup u příkladu 4 kg 210 g =            g 
● 4 kg = 4000 g a 4000 g + 210 g = 4210 g - výsledek 

 
● A jednotky hmotnosti na nás čekají i v početníčku na str. 23 

○ Nejdřív si zapamatujte, že mezi jednotky hmotnosti patří také dekagram, který se značí 
dag. Používá se hlavně při nákupu potravin např. 10 dkg (“deka”) šunky. 

○ A teď už se můžete vrhnout na cvičení v početníčku 
■ 43/1 - Pouze první sloupec 
■ 43/2 - Spojte, stejně vybarvěte nebo připište hmotnost k obrázku. 
■ 43/3 - Bez nápovědy :-) 
■ 43/4 - Pouze první sloupec - nápovědy k poslednímu příkladu: 

● 1 kg=100 dag takže 7 kg=700 dag 
○ Celou stranu v početníčku vyfotí a na Padlet vloží: Matěj 
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https://drive.google.com/open?id=1bNtar616AJmXSZ1TdR5PnmCgvpFgvvKA
https://drive.google.com/open?id=1aka0VijqQLgld0Cwvc4FRJasxyXbwt1p
https://www.youtube.com/watch?v=byfCCIr36LI&feature=youtu.be
https://drive.google.com/open?id=1dZwezZP5gQrCpc0qAPrWDeNjZwCtufak
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-slovesa-podminovaci-zvratna-2-uroven/4727
https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-hmotnosti/prevody-jednotek-hmotnosti/priklady1c.htm
https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-hmotnosti/prevody-jednotek-hmotnosti-typ2/priklady1c.htm
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Anglický jazyk - Mgr. Kramelová:  

● Nejprve si zopakujte televizní pořady, dnes je budete potřebovat. 
● Otevřete si učebnici na str. 45 a projděte si tam televizní program. 
● Vaším úkolem na tuto a další hodinu je udělat podobný televizní program, jen o něco kratší. 
● Vezměte si papír velikosti A4 a udělejte televizní program, stačí pro jednu televizní stanici (channel) 

na jeden den od 8 hodin ráno do 9 hodin do večera. 
● Všechny pořady si klidně pojmenujte podle své fantazie a napište, jaký druh pořadu to je (a 

cartoon, an animal programme…) 
  
Český jazyk - čtení: 

● Nejdříve videohovor v 11:30 a potom čtení :-) Odkaz na hovor je tady. 
● Dnes Vás čeká další kapitola naší nové knihy. Najdete ji tady. 
● Vezměte si sešit na čtení, napište datum a nadpis 2. kapitola - Boj a trest 

○ Napište 6 sloves, které byly v textu použity při popisu boje Toma s cizím klukem 
○ Kam měl namířeno Jim? Odpovězte celou větou. 
○ Co všechno získal Tom od kluků?  

 
Výtvarná výchova: 

● Pokuste se nakreslit, jak Tom bojoval s cizím klukem. Inspirovat se můžete obrázkem v knize. 
● Kolem kluků nakreslete komiksové bubliny a napište do nich všechno, co během rvačky kluci 

vykřikovali. A něco navíc ještě přidejte. Ale prosím žádné vyloženě sprosté nadávky :-) Text najdete 
ve 2. kapitole, kterou jste dnes četli. 

● Hotový obrázek si vlepte do sešitu na čtení pod zápis, který jste dnes udělali.  
 

STŘEDA 22. 4. 
Český jazyk- Téma: Opakování - slovesné způsoby 

● Dnes jsem pro Vás připravila speciální opakování slovesného způsobu :-) 
● Na Padletu ve sloupečku Český jazyk bude připravený odkaz na video, ve kterém uvidíte, jak a na 

čem vlastně budete pracovat. 
● A tady máte odkaz na na přihlašovací stránku, která Vás dovede k interaktivnímu listu :-) 

 
Anglický jazyk - Mgr. Kramelová:  

● Dodělejte si televizní program podle instrukcí v předchozím dni - obrázek mi pošlete na mail 
kramelova@zstgm-ck.cz nebo vložte na Padlet. 

 
Matematika- Téma: Konstrukce čtverce a obvod čtverce 

● Dnes se naučíme rýsovat čtverec. Pusťte si toto video, ve kterém uvidíme celý postup. 
● Do sešitu na geometrii si napište nadpis Čtverec 

○ Udělejte si náčrtek stejný jako je ve videu. 
○ Narýsujte čtverec ABCD, postupujte podle videa. 

● V pracovním sešitě si vyzkoušejte cvičení 36/4. Kdykoliv si znovu pusťte video. Tento čtverec má 
akorát jiný název a jinou délku strany. 

○ Narýsovaný čtverec vyfotí a na Padlet vloží: Ema 
● Podívej se do učebnice na str. 57 a v modrém rámečku pozoruj, jak se počítá obvod čtverce. 
● Zapiš si do sešitu nadpis Obvod čtverce a udělej zápis do barevného rámečku 

○ o= 4·a 
● Zpracuj z učebnice do sešitu následující cvičení: 

○ 57/3 a)b)c)d)  Tady se můžete podívat na dva vzorové příklady (jiné než v učebnici) 
■ Zkontrolujte si cvičení. Jak to mělo vypadat uvidíte tady. 
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http://meet.google.com/dzf-muvb-keg
https://drive.google.com/open?id=1aWbiv5V6hQ7C3wdS8lfZZLs_kDre98Jo
https://app.wizer.me/login
mailto:kramelova@zstgm-ck.cz
https://www.youtube.com/watch?v=fGRtzm9fSp0
https://drive.google.com/open?id=1y6M_mRbsgWNFj0a4iBCg-7rK07Pp0nO1
https://drive.google.com/open?id=1fgDtldi2KugVKOseCmuXfLiKSG0VmGRy
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■ Zpracované cvičení vyfotí a na Padlet vloží: Zuzka 

○ 57/4 a) b) Jak spočítáme délku strany, když známe celý obvod? Návod najdete tady. 
■ Cvičení si opět zkontrolujte sami podle tohoto obrázku. 
■ Zpracované cvičení vyfotí a na Padlet vloží: Jára 

 
● Čtvercoví nadšenci si mohou zpracovat cvičení v PS 37/4 :-)  

  
ČaS Přírodopis - Téma: ? 

● Téma dnešní hodiny je schválně s otazníkem. Poznáte ho z této písničky :-) 
● Připravila jsem pro Vás opět přehlednou prezentaci, kterou si hezky prostudujte. 

 
● Do sešitu si napište datum a nadpis Ekosystém louka a zapište si: 

○ přírodní ekosystém obhospodařovaný člověkem 
○ rostou zde luční trávy a byliny 

● Dále si uděláte menší nadpisy Luční trávy, Luční byliny a Jedovaté luční byliny a z prezentace si 
vyberete a zapíšete 3 zástupce lučních trav, 3 zástupce lučních bylin a 2 zástupce jedovatých 
lučních bylin se symbolem lebky. 

● Zápis vyfotí a na Padlet vloží: Matyáš 
● V pracovním sešitě na Vás čekají cvičení věnovaná lučním rostlinám: 

○ 38/1 - Zpracujete s pomocí učebnice na str. 46 
○ 38/2 - Pomocná Vám může být zase učebnice na str. 46 nebo prezentace. 
○ 38/3 - Pomocná Vám může být zase učebnice tentokrát na str. 47 nebo prezentace. 

● Pro dobrovolníky, kteří chtějí zpracovat pár lučních úkolů :-) 
○ Učebnice str. 46 dole je otázka se značkou Vl. Po odpovědi pátrejte v paměti nebo v 

učebnici či sešitu na dějiny:-) 
■ Zapište si odpověď do sešitu a namalujte k ní stejnou značku jako je v učebnici. 

○ Vyhledej a v několika krocích popiš, jak se dá vyrobit domácí jitrocelový sirup. 
■ Zapište do sešitu pod malý nadpis Jitrocelový sirup 

 
Informatika: 

● Dnes se zase vrátíme do programu Malování a budeme trénovat práci s myší a nástroji tužka a 
úsečka. 
 

● Budeme pracovat s tímto bludištěm. 
○ Nezapomeňte, že když si obrázek stáhnete do počítače. Musíte si ho vyhledat ve stažených 

souborech, kliknout na něj pravým tlačítkem a zvolit z nabídky Otevřít v programu - 
Malování. 
 

● Hrajte si s bludištěm: 
1) Nejprve si rybičku vybarvěte. 
2) Pomozte rybičce proplout bludištěm na druhou stranu. Použijte nástroj tužka. Pokuste se 

při cestě nedotknout stěny bludiště, aby si rybička nenatloukla.Pokud spletete cestu, 
stiskněte modrou šipku doleva, která je vlevo nahoře. 

3) Pokud se vám to nepodaří, nic se neděje, dokreslete rybičce skafandr:-) 
4) Ohraničte vchod a východ bludiště zelenou úsečkou a bludiště vybarvěte modře pomocí 

nástroje plechovka. 
 

● Svou práci vyfoťte a vložte na Padlet, můžete do příspěvku napsat, jestli pro Vás bylo bludiště 
náročné. Nemyslím vyřešit ho, ale udržet tužku tak, aby rybička nenarazila do stěn. 

● Zkontrolujte si opět svou emailovou schránku. Pokud jste mi minule psali email, postupně jsem 
všem odpověděla.  
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https://drive.google.com/open?id=1u0AX5lNDcnqbHYdbqgRujihhZt95w830
https://drive.google.com/open?id=1G5hS7FiQsDYcRUfq1Y02b3T_DgRcRs0X
https://drive.google.com/open?id=1a43VeUgH6I3rNyqvYoPaL4M_1BSBIvyP
https://drive.google.com/open?id=1x4PFDFca1_K4Oip6pP98LnhkQIhqjvMv
https://drive.google.com/open?id=1IUcbchU4nBvS8fV4i7tZ6ZN2gwB3QBcG
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ČTVRTEK 23. 4. 
Český jazyk- Téma: Opakování - slovesné způsoby 

● Několik cvičení na slovesný způsob máme také v červeném pracovním sešitě na str. 48-49. 
○ 48/1 - Bez nápovědy :-) 
○ 48/2 - Slovesa nemusíte vypisovat, stačí když si do volných řádků napíšete názvy: 

oznamovací způsob, podmiňovací způsob, rozkazovací způsob. Barevně si je označíte. A ve 
větách už pak můžete jen správnou barvou označovat slovesa. 

○ 48/3 - Někdy je více možných variant, stačí když si vyberete a napíšete jednu. 
○ 49/3 - Nezapomeňte, že tvar podmiňovacího způsobu se skládá ze dvou částí (běžel bych). 
○ 49/4 - Rozdávejte rozkazy :-) 
○ Stranu 48 vyfotí a na Padlet vloží: Kristýnka 

● A za odměnu si můžete zahrát tetris :-) 
 
Matematika- Téma: Jednotky objemu 

● Podívejte se do učebnice na str. 33 na modrý rámeček. 
● Do školního sešitu si napište datum a nadpis Jednotky objemu 

○ Zakreslete si z modrého rámečku obrázek vlevo dole a pod něj si napište: 
■ 1 hl=100 l 
■ 1 l=1000 ml 

● Zamyslete se nad cvičením v učebnici 33/1 - tady myslím, ani kontrolu dávat nemusím :-) 
● Mrkněte do pracovního sešitu na str. 20 

○ cvičení 1 
○ cvičení 3 - Nezapomeňte, že pokud máte v příkladu dvoje odlišné jednotky, musíte si 

nejdřív jedno číslo převést na stejné jednotky jako je číslo druhé. Abyste neudělali 
například tuto chybu: 15 hl + 8 l = 23 hl - rovná se je škrtnuté protože příklad neplatí, 
musíme převést 15 hl na litry, to je 1500 l a 1500 l + 8 l = 1508 l 

■ Pro kontrolu toto cvičení bude v 11:00 vypracované na Padletu. 
○ cvičení 4 - Opět myslete na stejné jednotky, až budete zjišťovat o kolik se objemy liší. 
○ Všechna 3 cvičení vyfotí a na Padlet vloží: Martina 

● Koho jednotky objemu baví a chce si dál zkoušet převádění, může si udělat ještě v PS 20/5 
○ Doporučuji si nejdříve prohlédnou celý řádek a začít doplňovat jako první čísla nejblíže 

znaménku rovná se. 
 

Český jazyk - čtení: 
● Pokračujte v četbě své knihy. 
● Pokuste se srovnat sebe a hlavní postavu. Co máte společného a v čem se lišíte? 

 
● Vezměte si sešit na čtení, napište datum a název Vaší knihy 

○ Nakreslete si tento diagram. Do pravého okénka napište jméno Vaší postavy 
○ To, co máte společného, píšete do průniku obou kruhů. 
○ To, co máte rozdílného, píšete buď k sobě anebo k hlavní postavě. 

● Tento úkol vyfotí a na Padlet vloží: Vláďa 
 
Pracovní výchova: 

● V přírodopise jsme se učili o lučních bylinách, mezi které patří i kopretina, zkusme si dnes pohrát s 
papírem a vyrobit si 3D kopretiny, jaké vidíte na tomto obrázku :-) 

● Postup práce je myslím jasný z obrázku :-) 
● Pokud se chcete o kopretině dozvědět něco více, můžete si přečíst tento článek :-) 
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https://www.umimecesky.cz/tetris-slovesa-zpusob-2-uroven?source=explicitKC#
https://drive.google.com/open?id=14PFO7rS_LD1lAPA71QCw0ZY9O2cyXYhT
https://drive.google.com/open?id=1GhRIs6c4JSkhj7vkofJS-HVxdpwZ4Hvk
https://drive.google.com/open?id=1RLncroleu1eOSflJfvYIQUwxdaS5nTbn
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PÁTEK 24. 4. 
Český jazyk- Téma: Popis činnosti 

● Dnes budeme pokračovat v receptech a popisu činnosti. 
● Připravila jsem pro Vás další interaktivní list. Postup, jak se k němu dostanete je ve středečním 

videu u ČJ na Padletu. 
● Tady je odkaz, přes který se dostanete na přihlašovací stránku. 

  
Matematika- Téma: Jednotky objemu 

● Pokračujeme v jednotkách objemu :-) 
● Začneme tímto online cvičením. Každý si vyzkouší 3 stránky s příklady. 

○ Vezměte si školní sešity - napište datum a nadpis Online cvičení - objem 
○ Zapište si u každého cvičení (1. 2. a 3.)  počet chyb a případně i opravte chybný příklad. 

● A další procvičování na nás čeká v Početníčku na str. 42. 
○ cvičení 1 - Pouze první sloupec 
○ cvičení 2 - Spojte, stejně vybarvěte nebo připište hmotnost k obrázku. 
○ cvičení 3 - Při převodu hl na l násobíme 100 a při převodu hl na ml můžeme rovnou 

vynásobit 100 000. Takže 3 hl=300 l=300 000 ml 
● Je libo úloha s žárovkou? Pro dobrovolníky čeká v PS 20/6 :-) 
● Pořád máte málo? :-) Vyluštěte křížovku z učebnice na str. 33 a na internetu vyhledejte, co vlastně 

znamená slovo, které vám vyšlo v tajence. Odpověď si napište do školního sešitu, vyfoťte a pošlete 
mi na Whatsapp. 

 
Anglický jazyk - Mgr. Kramelová 

● A dnes naposledy se podíváte na televizní pořady - připravila jsem vám pracovní list, tak si ho 
zkuste vypracovat. 
 

ČaS Naše vlast - Téma: Nerostné suroviny 
● Dnes se podíváme na další téma a to jsou nerostné suroviny. 
● Podívejte se do učebnice na str. 36 a přečtěte si, co říká paní učitelka vlevo nahoře a ještě 2 řádky 

pod ní.  
● Do sešitu si napište datum a nadpis Nerostné suroviny 

○ Jsou to suroviny, které nám poskytuje neživá příroda. 
○ V ČR máme naleziště uhlí, vápence, kaolinu, sklářských písků a stavebního kamene. 
○ Kaolin=hornina pro výrobu keramiky 

● Do sešitu si překreslete dělení nerostných surovin podle malé zelené tabulky v učebnici na str. 36 
● Celý dnešní zápis vyfotí a na Padlet vloží: Karla 
● A teď už se můžeme vrhnout na práci s mapou :-) 

○ V PS Vás čeká cvičení 21/1 - Pracujte s mapou v učebnici na str. 36 
○ Zpracované cvičení vyfotí a na Padlet vloží: Nikolas 

● Dobrovolníci mohou zpracovat do sešitu cvičení z učebnice na str. 36 - Úkol s lupou č.1  
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

 

https://app.wizer.me/login
https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-objemu/prevody-jednotek-objemu/priklady1c.htm
https://drive.google.com/open?id=1YQCus_46gfMlwE3ZnYsoqQh2GJF4f9JzUTm5dhtCIKU
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Co jsem se tento týden naučil(a)? 
 

ČJ: Bezpečně rozeznávám slovesný způsob. Vím, že u podmiňovacího a rozkazovacího 
způsobu se neurčuje čas. 

 
M: Znám jednotky hmotnosti a objemu a umím je převádět. Umím narýsovat čtverec a 

spočítám jeho obvod. 
 

ČAS - Dějiny: V několika větách popíšu život Jana Husa. Znám datum, kdy byl upálen a 
vím také kde to bylo. Dokážu vysvětlit, co je to prodej odpustků. 

 
ČAS - Přírodopis: Vím, jaké traviny a byliny rostou na louce. Poznám dvě jedovaté luční 

byliny, pamatuji si i jejich celé názvy. 
 

ČAS - Naše vlast: Vysvětlím, co to jsou nerostné suroviny. Pracuji s mapou a dokážu v ní 
podle legendy najít potřebné informace. 
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ŠKOLNÍ DRUŽINA 
 
 
Milé děti,  
 
pro tento týden vám zasíláme další nápady k tvoření a činnosti. Můžete si vyrobit: 
 
 
1. Čápa z papíru – návod najdete zde a v této příloze 
 
2. Panenky z lýka – popis pracovního postupu si můžete prohlédnout zde  
 
3. Papírový košíček - předlohu, podle které můžete košiček vyrobit, najdete zde 
 
 
nebo si můžete s rodiči zahrát tyto hry: 
 
 
1. Karikatury – návod, jak si hru zahrát, najdete zde 
 
2. Co se ztratilo - návod v této příloze  
 
 
       Fotografie vašich výrobků nám můžete zasílat na naše emailové adresy, nebo nám jen    tak 

napište, budeme moc rády. 
 

Tady jsou naše emailové adresy: 
smetanova@zstgm-ck.cz 

prusova@zstgm-ck.cz 
nemeckova@zstgm-ck.cz 

 
Moc děkujeme dětem a rodičům, které nám posílají fotografie svých výrobků, máme z nich velikou 

radost. Jste šikulky. 
 

Moc vás všechny pozdravujeme 
 

                                                           Vaše vychovatelky 
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https://drive.google.com/open?id=15KXXuz-YZdqV4-BPspxgv-UtJCLZNJ-7
https://drive.google.com/open?id=12p3sUYi_InD2ppg0TILJUAZnFQ1l4SY8
https://drive.google.com/open?id=16xry666nJjjCMMra58YSkCsBYgpNvluK
https://drive.google.com/open?id=1nEwZtz9EGVYo4Tibc6ltnzBgk1ET5AwX
https://drive.google.com/open?id=13q4k6RQHly8MLdiAS0u8pqkorroI87XC
https://drive.google.com/open?id=1iKy8sAUZN5d9IjFajhHABfVsmLIBmgp6
mailto:nemeckova@zstgm-ck.cz

