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Týdenní plán třídy 4. B 

třídní učitelka Mgr. K. Ťoupková  

27. 4. – 1.5. 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 

 
 

PONDĚLÍ 27. 4. 
Český jazyk 

Minulý čas sloves 
● U 85/text, bublina 

● Šk. sešit 

○ datum 
○ PŘÍČESTÍ ČINNÉ 

= slovesné tvary zakončené na -l, -la, -lo, -li, -ly, -la 
(naše-l, naš-la...) 

● U 85/3. 

     
Matematika 

Písemné násobení trojciferným činitelem 
● MM 16/32., 1. řádka 

 

Český jazyk – Čtení                         
Pokračování ve čtení zvolené knihy 

● Vybíráš si otázku, na kterou odpovíš při zápisu přečtené knihy: 
○ Proč bys chtěl/a být hlavní postavou? 

○ V čem se odlišuješ od hlavní postavy a v čem se jí podobáš? 
○ Je některá z postav podobná někomu, koho znáš? Čím? 

http://www.google.cz/
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Anglický jazyk – Mgr. Josef Chrobák 
● Téma - Dny v týdnu a aktivity v nich 

UČ:42/Sing the song - poslech a instrukce 

● děti mohou zkusit hru, kde doplňují slova (dny before=před, between=mezi, after=po), nutné 
aktivovat flash player 

 
ČaS – Přírodověda 

Rostliny a živočichové našich polí 

● Pro připomenutí si prohlížíš obrázky v U 39 
● PS 37/1., 2., 4. 

○ pomůže U 38 – 39 
● PS 35 – na volné řádky připsat:  

○ ozim = obilí seté na podzim 

○ Zemědělci si uchovávají část obilí na sadbu. 
● U 40/čtení 

● Na e-mail toupkova@zstgm-ck.cz posíláš odpovědi na otázky: 
○ Jaký význam má odlišné zbarvení bažantího samce a bažantí samičky? 

○ Jak se nazývají umělé líhně, ve kterých se chovají bažanti? 
 

Výtvarná výchova 

Čarodějnice 
● PET láhev, na ní nalepit nebo uvázat kus látky (krepového papíru) – šaty, nad ně přidat hlavu 

(vystřižený kruh papíru s dokresleným obličejem a přilepenými vlasy) 
○ možnost dokončení zítra                          

 

                                    
ÚTERÝ 28. 4. 

Český jazyk  

Minulý čas sloves 

● Šk. sešit 
○ U 86/6. 

■ píšeš věty, nad slovesa pomocí zkratek osobu (např. 1. os. mn. č. nebo 3. os. j. č.) 
■ přehled předpon v U 32, 33, 34 nahoře v béžovém pruhu 

           

Tělesná výchova 
● Možnosti: cvičení doma, pobyt venku – hry s během, přihrávky míčem (rukou, nohou), jízda na 

kole, vycházky s rodiči. 
 

Matematika  

Písemné násobení, porovnávání součinů 
● MM 17/33., 1. a 2. sloupek 

 
Výtvarná výchova 

Čarodějnice 
● PET láhev, na ní nalepit nebo uvázat kus látky (krepového papíru) – šaty, nad ně přidat hlavu 

(vystřižený kruh papíru s dokresleným obličejem a přilepenými vlasy) 

 
 

 
 

https://drive.google.com/open?id=15GwrACWdxUVDbldlyHBu018FOy8jUa-o
https://drive.google.com/open?id=1QylnSl4Fmw-OWL55XC2dRR4Z4RGlI7-EVLHEDO57B4o
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/comment/57732
mailto:toupkova@zstgm-ck.cz
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Český jazyk – Čtení 
Pokračování ve čtení zvolené knihy 

● Vybíráš si otázku, na kterou odpovíš při zápisu přečtené knihy: 

○ Proč bys chtěl/a být hlavní postavou? 
○ V čem se odlišuješ od hlavní postavy a v čem se jí podobáš? 

○ Je některá z postav podobná někomu, koho znáš? Čím? 
 

 

 

                                                            STŘEDA 29. 4. 
ČAS – Naše vlast  

Počasí a podnebí 
● U 32/čtení, prohlížení mapek 

● PS 18/1., 2. 
○ atmosféra=ovzduší 

○ věty dopisuješ podle textu v učebnici 

 
Český jazyk  

Slovesa – opakování 
● U 87/text 

● Šk. sešit 

○ čteš si zápis z 20.4. o psaní í v osobních koncovkách (platí i v mn. č.) 
○ datum 

○ U 87/4. 
■ napsání doplněného textu 

■ číslicí psát slovní druh nad slova (Gramatické přehledy U 129) 
● Cvičení vypracovaná od pondělí do dnešního dne posíláš na toupkova@zstgm-ck.cz. 

 

Matematika  
Písemné dělení jednociferným dělitelem beze zbytku 

● Poč. 19/1. –  pro připomenutí popíšu postup u dvou příkladů 
○ 846:2=423 

04 

 o6 
   0 

● 8:2=4, 4.2=8,...a kolik je 8?,0, sepíšeme 4 
4:2=2, 2.2=4, ...a kolik jsou 4?, 0, sepíšeme 6 

6:2=3, 3.2=6, ...a kolik je 6?, 0 

 
 

448:7=64 
  28 

    0 
44:7=6, 6.7=42, ...a kolik je 44?, 2, sepíšeme 8 

28:7=4, 4.7=28, ...a kolik je 28?, 0 

● MM 19/37. 
○ do růžového šrafování píšeš zkoušku 

 
 

 

mailto:toupkova@zstgm-ck.cz
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Hudební výchova                         
Písně o koních 

● Lidové: Okolo Třeboně; Já mám koně, vraný koně; Prší, prší; Jede, jede poštovský panáček; Ten 

chlumecký zámek     
● Umělé: Moje milá plaví koně; Když se zamiluje kůň; Koníčku můj 

○ hudba: Jaroslav Uhlíř, text: Zdeněk Svěrák 
○ neučili jsme se, ale třeba některou písničku znáš               

 

Anglický jazyk – Mgr. Josef Chrobák 

● procvičování - PS:54/1, 2 poslech a instrukce 

 

 

ČTVRTEK 30. 4. 
Tělesná výchova 

● Možnosti: cvičení doma, pobyt venku – hry s během, přihrávky míčem (rukou, nohou), jízda na 
kole, vycházky s rodiči. 

 
Český jazyk 

Slovesa – opakování 

● PS 46/1. 
● PS 44/2. 

○ při zápisu slovesných kategorií používáš zkratky – např. 
zpíval – 3. os., j. č., min. 

nesete – 2. os., mn.č., přít. 

budeme psát – 3. os., mn. č., bud. 
    

Matematika 
Písemné dělení jednociferným dělitelem beze zbytku 

● Poč 32/1. 

○ Pomoc při odhadu: 
■ 87 000:2      (80 000:2) + (7 000:2) = 

■ 19 000:3      (18 000:3) + (1 000:3) =          místo 1 000 stačí vydělit 999 
■ 11 000:7       (7 000:7) + (4 000:7)  =          místo 4 000 stačí vydělit 3 500 

■ 31 000:5      (30 000:5) + (1 000:5) = 
  

Český jazyk – Čtení 

Pokračování ve čtení zvolené knihy 
● Vybíráš si otázku, na kterou odpovíš při zápisu přečtené knihy: 

○ Proč bys chtěl/a být hlavní postavou? 
○ V čem se odlišuješ od hlavní postavy a v čem se jí podobáš? 

○ Je některá z postav podobná někomu, koho znáš? Čím? 

 
 

Anglický jazyk – Mgr. Josef Chrobák 

● procvičování: Děti mohou udělat stránku kalendáře/diáře a ke každému dni napsat, co dělají - 

možno doplnit obrázkem, podobně jako v PS:54/2 - v rámci možností poslat v elektronické podobě 

nebo vyfocené na chrobak@zstgm-ck.cz 

 

         PÁTEK  1. 5. – státní svátek 

https://drive.google.com/open?id=18ogNud49QyvhSYwNsUXu0CsQkTPoY9bp
https://drive.google.com/open?id=1QylnSl4Fmw-OWL55XC2dRR4Z4RGlI7-EVLHEDO57B4o
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ŠKOLNÍ DRUŽINA 

 
 

Milé děti,  
 

tento týden jsme pro vás připravily další nápady k tvoření a činnosti. 

 
 

Můžete si vyrobit: 
 

1. Koťátko z papíru – návod najdete v této příloze  

 
2. Zvířátka z vlny – popis pracovního postupu si můžete prohlédnout zde  

 
3. Květinový obrázek - předlohu, podle které můžete obrázek vytvořit, najdete zde 

 

4. Papírového motýlka - návod na výrobu motýlka si můžete prohlédnout v tomto videu 
 

5. Koníci omalovánka - vzory koníků zde a v této příloze 
 

 
 

nebo si s rodiči zahrát tyto hry: 

 
1. Skákačka – návod, jak si hru zahrát, najdete zde 

 
2. Kroky - návod v této příloze  

 

 
 

       Fotografie vašich výrobků nám můžete zasílat na naše emailové adresy, budeme moc rády. 
 

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.  

 

Moc vás všechny pozdravujeme. 

 
                                                             Vaše vychovatelky 

https://drive.google.com/open?id=1ad1v9GYD6LOJxWPvLQN57R06YSKgkHuZ
https://drive.google.com/open?id=1u3gglPH-7XovWQ5Q-alZqczo7UhqUgan
https://drive.google.com/open?id=1ysoCvwGodR46ucTeX-uBDwFKyPERG80v
https://cz.pinterest.com/pin/771593348647931519/?e_t=9e622472919342169c63f5f1a5215a5e&utm_source=31&utm_medium=2004&utm_campaign=rdpins&utm_content=771593348647931519
https://drive.google.com/open?id=1tz3PiWbnwTpmW36_VPRY6snimaSAA-KA
https://drive.google.com/open?id=1bXgTFbTaEl8LP-A4JDcyYe2Zdh5Csz57
https://drive.google.com/open?id=14Tp3nAGbNp6pBBjqlr91OVcupCOPQT94
https://drive.google.com/open?id=1wNZqBfwMtefiRZj4xAwL-CrknEo_VEwJ
mailto:nemeckova@zstgm-ck.cz

