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Týdenní plán třídy 4. A 

třídní učitelka Mgr. Tereza Šimečková 

11. 5. – 15. 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 
 

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 
 

 

Zdravím Vás v dalším týdnu naší výuky na dálku, 
 

tento týden, kdo by to čekal, máme zase pár novinek :-) Shrnu Vám je spolu s důležitými 
informacemi pro tento týden v následujících bodech: 

1) Hned v pondělí na Vás čeká ve čtení křížovka. Doufám, že všem bude fungovat :-) 
2) Od tohoto týdne zařazujeme geometrii také v páteční hodině. 
3) Těšte se na úterní matematický kvíz, ve kterém budete hrát v týmech :-) 
4) Videohovor bude v úterý v 10:45 v rámci hodiny matematiky.  
5) V úterý budete ve čtení opět nahrávat. Instrukce máte přímo v plánu. 
6) Prosím Vás všechny o vyfocení všech zápisů a obrázků, které se týkají knihy Toma Sawyera. 

Pokud už jste vkládali na Padlet nebo mi posílali, tak znovu už nemusíte. Naposílejte mi 
fotky rovnou na telefon, snažte se fotit ostře. Připravuji opět článek na web školy, ve kterém 
budu psát, jak se Vám daří práce s touto knihou. A chci tam přiložit co nejvíce ukázek :-) 
Děkuji moc za spolupráci. 

 
A to máme asi to nejdůležitější. Ať Vám jde učení a při jakémkoliv problému mě 
neváhejte kontaktovat. Těším se na naše úterní spojení a na matematický souboj :-)   

 
Mějte se hezky 

Vaše paní učitelka 
 
 

 
 

 

http://www.google.cz/


 

 

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

 
 

 

 
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 

 

         

PONDĚLÍ 11. 5. 
 

Český jazyk - Téma: Shoda přísudku s podmětem rodu středního 
● Dnes začneme zlehka učebnicí a cvičením 107/3 - stačí jen říkat nahlas 

○ Držte se zadání - slovesa v infinitivu převádíte do minulého času. 
○ Nezapomeňte, jakou koncovku bude mít přísudek - Zkontrolujte vždy, jakého rodu je 

podmět. A připomeňte si koncovky příčestí podle modré tabulky na str. 105. 
● Do školního sešitu zpracujte cvičení z učebnice 107/1 

○ Vaše úkoly: 

■ Věty přepsat. 
■ Doplnit vhodný podmět středního rodu v množném čísle. 

■ Vyznačit základní skladební dvojici (podmět podtrhnout rovnou čarou, přísudek 
vlnkou a podmět s přísudkem spojit pomocí znaku s dvojitou čárou). 

■ DŮLEŽITÉ: U věty Před domem stála … a čekala. doplňte pouze podmět a nic 

graficky nevyznačujte. 
● A dnešní poslední úkol v červeném PS 53/2 

○ Pozorně si přečtěte zadání. Na vzorový příklad i s krátkým vysvětlením se podívejte sem. 
○ Toto cvičení vyfotí a odevzdají: VŠICHNI - buď na Padlet anebo přes Whatsapp. Pokud 

budete odevzdávat na Padlet, tak si hlídejte, až Vám příspěvek schválím a přečtěte si u něj 
komentář!  

    

Matematika - Téma: Aritmetický průměr 
● Znovu se dnes vrátíme k aritmetickému průměru a ještě ho budeme procvičovat. 

● Podívejte se do učebnice na cvičení 37/8 a zpracujte ho do školního sešitu. 
○ Potřebné údaje vyčtete ze sloupcového grafu, postup už byste měli znát 

○ Opět napište datum, číslo cvičení, výpočet a odpověď 

○ Zpracované cvičení vyfotí a na Padlet vloží: Karla 
● V PS na Vás čeká ještě cvičení 23/3 

○ Tentokrát musíte sečíst hmotnost papíru za leden a červen a vydělit počtem žáků. 
○ První průměr tedy spočítáte takhle: 150+270=420 a 420:30=14. Průměr je tedy 14 kg 

papíru na jednoho žáka.   

○ Pomocné výpočty si můžete dělat na papír nebo do školního sešitu. 
○ Zpracované cvičení vyfotí a na Padlet vloží: Vláďa 

● A na závěr tu máme čtyři slovní úlohy na aritmetický průměr v našem známém Socrative :-) 
○ Room name: SIMECKOVA 

○ Enter your name: Vaše jméno 
● Dobrovolníci si mohou udělat ještě cvičení v PS 23/5 a 6 

 

ČaS Dějiny - Téma: České země po husitských válkách 
● Dlouho jsme tu neměli video z cyklu Dějiny udatného národa českého :-) Tak se podívejte na tento 

díl a zjistíte, co se následovalo po bitvě u Lipan. 

● Do sešitu si napište datum a nadpis Doba pohusitská a pomocí videa (pusťte si ho znovu, kolikrát 
budete potřebovat) odpovězte na tyto otázky (OTÁZKY NEOPISUJTE): 

○ 1) Kdo se stal českým králem po smrti Zikmunda Lucemburského? 
○ 2) Proč se Ladislav řečený Pohrobek nemohl po smrti svého otce hned ujmout vlády? 

○ 3) Jak to v této době v českých zemích vypadalo? 
○ 4) Jakou funkci měl Jiří z Poděbrad? 

○ 5) V jakém roce byl zvolen Jiří z Poděbrad českým králem? 

● Do sešitu si ještě zakreslete tento obrázek, ve kterém vidíme vztahy mezi jednotlivými panovníky 
● Celý dnešní zápis vyfotí a na Padlet vloží: Matouš 

https://youtu.be/PpOoaRUyt_8
https://b.socrative.com/login/student/
https://www.youtube.com/watch?v=hrZ1HYbBd_o
https://www.youtube.com/watch?v=hrZ1HYbBd_o
https://drive.google.com/open?id=1m2JMfNnf75gHsqcfufJtiQkK5kO_jmjj
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Český jazyk - čtení: 
● Čeká nás pokračování našeho příběhu. Další kapitolu si přečtěte tady. 
● Do sešitu na čtení si napište datum a nadpis Becky Thatcherová 

○ Napište 3 informace, které jste se o Becky dozvěděli.  
■ Na začátku každého řádku dejte do barevného kroužku znaménko +. Jako symbol, 

že se jedná o novou informaci. 

○ Vymyslete a napište 3 otázky, na které byste se chtěli Becky zeptat. 
■ Na začátku každého řádku dejte do barevného kroužku otazník. Jako symbol, že se 

jedná o otázku. A samozřejmě otazníkem bude věta končit. 
■ Ptáte se přímo Becky, to znamená, že na začátku otázky ji oslovíte a myslete na to, 

že za oslovením se píše čárka. Např: Becky, když máš ráda žvýkačku, chutnají Ti i 
lízátka? 

● Dnešní zápis vyfotí a na Padlet vloží: Zuzka 

● A ještě tady máte pěknou křížovku, která prověří, že jste dnešní kapitolu četli opravdu pozorně :-) 
Pokud něco nebudete vědět, hledejte v textu :-) 

○ Víte, proč Vám v tajence vyšlo právě toto slovo? Prohlédněte si obrázky v této kapitole, 
najdete ho tam :-)             

 

ÚTERÝ 12. 5.  
Český jazyk - Téma: Shoda přísudku s podmětem rodu ženského 

● Dnes začneme prezentací, ve které se posuneme k podmětu rodu ženského a zároveň si shrneme, 

co všechno už umíte :-) 

○ V prezentaci najdete také pokyn pro zápis do školního sešitu. 

● Do školního sešitu zpracujte ještě z učebnice cvičení 109/1 

○ Na Padlet vloží: Emča 

● V červeném PS na Vás čekají následující cvičení: 

○ 55/4 - Doplňujete přísudky v minulém čase a dáváte pozor na koncovku. 

○ 56/3 - Koncovky v přísudku si barevně zvýrazněte 

○ 56/1 - Doplňujete slovesa v minulém čase a nezapomeňte, co už jste se naučili: 
■ Pokud je podmět rodu středního, v koncovce příčestí píšeme -a. 

■ Pokud je podmět rodu ženského, v koncovce příčestí píšeme -y. 

■ Toto cvičení vloží na Padlet: Terka 

 
Matematika - Téma: Procvičování 

● Ve zbytku tohoto týdne budeme procvičovat :-)  
● Zpaměti si vyzkoušejte následující cvičení v učebnici: 

○ 38/2 - Příklady si říkejte nahlas, ať si procvičíte čtení čísel 
○ 39/12 - Co znamená seřadit sestupně? Opačný pokyn by byl seřaďte je vzestupně. Už víte? 

● Do školního sešitu zpracujte tato cvičení z učebnice: 
○ 38/5 - 1. a 2. sloupec  

● 10:45 videohovor: A na závěr matematiky si zavoláme a trochu si zasoutěžíme. Myslíte si, že 

nemůžete hrát v týmech, když jste každý někde jinde? To se tedy pletete. Těšte se :-)  
 

Anglický jazyk - Mgr. Kramelová:  
● Minulý týden jsme se učili názvy různých povolání - zkuste si nejprve na některé vzpomenout. 
● Určitě jste si na většinu vzpomněli, ale pro jistotu si některá povolání zopakujeme ještě písničkou z 

minulého týdne 
● Dnes začneme projekt na povolání, doděláte ho příští hodinu. 

https://drive.google.com/open?id=1ynrlvtlxx6ju0cBPwbKSa_3sLPZTStnt
https://puzzel.org/en/acrostic/play?p=-M6aCB8XG-I5_noooTjG
https://drive.google.com/open?id=1rOit4qBjaaGZ81PnBv5ZHreEbt7TlIfr
http://meet.google.com/use-soqz-rdq
http://meet.google.com/use-soqz-rdq
https://www.youtube.com/watch?v=ckKQclquAXU
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● A co já po vás chci - vezměte si papír o velikosti A4 (velikost velkého sešitu), nadepište JOBS a 
nakreslete si tam alespoň 8 lidí, kteří vykonávají nějaké povolání - a pod toho člověka vždy napište 

to povolání anglicky. 

● Klidně si můžete dohledat jiná povolání než jsme spolu dělali a nakreslit ty. 
     
Český jazyk - čtení: 

● Dnes to bude trošku netradiční. Ráda bych, abyste trénovali hlasité čtení. Každý z Vás najde dnes 
ve své emailové schránce část další kapitoly. Přečtěte si svou část, natrénujte si její hlasité čtení a 

potom se nahrajte na telefon a nahrávku mi zašlete přes Whatsapp, případně vložte na Padlet a já 
si ji stáhnu. 

● Na co dávat pozor při čtení a nahrávání: 

○ Nenahrávejte hned první čtení. Úryvek si minimálně jednou vyzkoušejte číst nahlas bez 

nahrávání. 

○ Po spuštění nahrávání vyčkejte pár vteřin, jinak je začátek “useknutý”. 

○ Stejně tak po dočtení posledního slova vyčkejte pár vteřin a teprve potom ukončete 

nahrávání. 

○ Při čtení nespěchejte, pěkně vyslovujte, čtěte tak akorát nahlas, dodržujte hranice vět. To 

znamená, že když věta skončí, měla by následovat malinká mezera. Zároveň by čtení ale 
mělo být souvislé. 

○ Pokud věta končí otazníkem nebo vykřičníkem, mělo by to být poznat :-) 

○ Pokud máte v úryvku přímou řeč, snažte se ji číst výrazně a zajímavě :-) 

● Z Vašich nahrávek sestavím celou kapitolu a tu si poslechnete další týden v pondělí. 

● Těším se na Vaše nahrávky! 
 

Výtvarná výchova: 
● Dnes si zopakujeme nahlédnutí do budoucnosti :-) Zítra v přírodopise narazíme na labuť a dneska 

si ji vyzkoušíme nakreslit :-) 

● Opět to nebude labuť ledajaká, ale plující po hladině rybníka, na jehož hladině se odráží obrázek 
labutě stejně jako v zrcadle. Inspirovat se můžete těmito výkresy. 

● Nezapomeňte na pozadí a rostliny rostoucí kolem rybníka. Více se o nich dozvíte sice až zítra, ale 

určitě víte, že u rybníka roste nejvíce rákos a orobinec s takzvanými doutníky :-) 

● Můžete kreslit pastelkami, ale klidně vodovkami nebo temperami, pokud je doma máte. 

● Doporučuji nekreslit na bílou čtvrtku, protože tam Vám nebude vidět bílá barva :-) 

● Moc se těším na Vaše výkresy. Pošlete mi fotku nebo vložte na Padlet. Všechny výkresy si pěkně 

zakládejte do složky, po návratu do školy si je dáme na nástěnky ve třídě.    

 

STŘEDA 13. 5. 
Český jazyk- Téma: Shoda přísudku s podmětem 

● Dnes Vás čeká procvičování shody přísudku s podmětem. Připravila jsem pro Vás interaktivní list v 
aplikaci Wizer me 

○ Nezapomeňte, že na modré tlačítko na konci musíte kliknout dvakrát za sebou, teprve 
potom se Vaše práce odevzdá. 

○ Odpoledne (případně další den) si zkontrolujte své výsledky, znovu najeďte do 

interaktivního listu a uvidíte tam kompletní počet bodů a můj komentář.  
 

Anglický jazyk - Mgr. Kramelová:  
● Dnes dodělejte projekt o povoláních a vložte ho buď na Padlet nebo mi ho pošlete vyfocený na mail 

kramelova@zstgm-ck.cz . 

https://drive.google.com/open?id=1BLn5izbCm0e06FBLbcjqP6iLgzl83drX
https://app.wizer.me/login
mailto:kramelova@zstgm-ck.cz
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Matematika- Téma: Obvod rovnoběžníku 
● Už jste se naučili počítat obvod čtverce a obdélníku. Dnes se podíváme na obvod rovnoběžníku. 

● Že je to jednoduché zjistíte z učebnice na str. 53, když si pročtěte modrý rámeček. 

● Do sešitu na geometrii si napište datum, nadpis Obvod rovnovnoběžníku a zapište si: 

○ o= 2·(a+b) 

● Vyřešte do sešitu cvičení z učebnice 53/1 

○ Udělejte náčrtek, napište si vzoreček pro výpočet obvodu a podle něj vypočítejte obvod 

rovnoběžníku. Nakonec nakreslete košík se správným výsledkem :-) 

○ Správné řešení si můžete zkontrolovat tady. 

● Vyzkoušejte si rovnoběžník také narýsovat. Zpracujte do sešitu cvičení z učebnice 53/3.  

○ Při rýsování rovnoběžníku využijeme to, co už umíme, rýsování trojúhelníku. 

○ Nezapomeňte také spočítat obvod rovnoběžníku a to podle vzorečku, který už znáte. Jednu 

stranu znáte ze zadání a druhou stranu si změřte z narýsovaného rovnoběžníku. 

○ Narýsovaný rovnoběžník včetně spočítaného obvodu vyfotí a na Padlet vloží: Martina 

● A poslední dnešní příklad z učebnice 53/5 - opět do sešitu 

○ Nejdříve spočítejte obvod podle vzorečku, který už jistě umíte nazpaměť. 

○ Protože pekla 23 šátečků tak obvod jednoho šátečku musíte ještě vynásobit číslem 23. To 

bude konečný výsledek, který bude také v odpovědi. 

○ Zpracované cvičení vyfotí a na Padlet vloží: Jindřich    

   

ČaS Přírodopis - Téma: Ekosystém rybník 
● Čeká nás další ekosystém a další prezentace. Doufám, že Vás prezentace baví, snažím se Vám do 

nich dávat hezké obrázky a pouze základní informace které byste měli znát. 

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

○ umělý ekosystém 

○ slouží zejména k chovu ryb 
 

○ Rostliny: (2 zástupce) 
○ Ryby: (3 zástupce)  

○ Obojživelníci: (1 zástupce) 
○ Plazi: (1 zástupce) 

○ Savci: (2 zástupce) 

■ ZÁSTUPCE SI DOPLŇTE PODLE PREZENTACE, pište rodové i druhové jméno 

● V PS zpracujte následující cvičení: 

○ 42/1 a 3 - Vyfotí a na Padlet vloží: Marek a Nikolas 
○ 43/6 - Vyfotí a na Padlet vloží: Anežka 

● Dobrovolníci se mohou věnovat i zbylým cvičením v PS: 42/2, 43/4,5 a 7      

 

Informatika: 
● Dnes zkombinujeme spoustu věcí, které už v programu Malování umíte. 
● Pracovat budete s tímto obrázkem. 

● Stáhněte si ho a otevřete si ho v programu Malování. 

● Co s ním máte dělat se dozvíte v tomto videu. 
● Vytvořený obrázek uložte pod názvem Kopretiny a pošlete mi ho emailem. Přikládání souboru k 

emailu už znáte z minulých hodin (ikona kancelářské sponky). 
● Doufám, že se Vám bude práce dařit a moc se těším na Vaše výtvory :-) 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1tQ7SY3SMQFUdtYH0eFsWLzGB640y6FwA
https://drive.google.com/open?id=13GGbPjRctbyYoY4HFzccsZctQ8mkFWJG
https://drive.google.com/open?id=1meZaMtSvbb7dCiQTct4z2aDQ6y5HunqZ
https://youtu.be/h0uW93trq30
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ČTVRTEK 14. 5. 
Český jazyk- Téma: Shoda přísudku s podmětem rodu mužského 

● Dnes tu máme další prezentaci, ve které opět najdete něco nového, čeká tam na Vás také pokyn 
pro zapsání do školního sešitu a nakonec malé cvičení k zopakování. 

● Shodu přísudku s podmětem rodu mužského si procvičte v červeném PS: 
○ 58/1 - 3 věty, které vymyslíte, budou v minulém čase a podmět bude v množném čísle. 

○ 58/2 - Slovesa dáváte do minulého času. 
○ 58/3 

○ 58/4 

■ Oranžovou barvou zvýrazněte podmět rodu M neživotného a koncovku -y v příčestí 
■ Zelenou barvou zvýrazněte podmět rodu M životného a koncovku -i v příčestí 

○ Celou str. 58 vyfotí a na Padlet vloží: Matyáš 
 

Matematika- Téma: Procvičování 
● Dnes si procvičíme písemné násobení a dělení. 
● K tomu je potřeba znát velmi dobře malou násobilku. Tak si ji nejdřív pořádně procvičte. Zkuste 

porazit roboty v tomto online cvičení a dostat se nejméně do 4. levelu. 
● Teď už jste připraveni na další práci:-) Do školního sešitu zpracujte z učebnice následující cvičení: 

○ 39/8 - S každým zvířátkem si sestavte 1 příklad, takže celkem budete mít 3 příklady. 

Kontrolu proveďte na kalkulačce. 
○ 39/9 - Vyberte si 2 příklady. Kontrolu opět proveďte pomocí kalkulačky. 

○ 39/10 - Vyberte si 2 miminka a najděte jejich rodiče. Jejich jméno a příjmení vždy zapište k 
příkladu. 

○ Všechna 3 zpracovaná cvičení vyfotí a na Padlet vloží: Jára 

 

Český jazyk - čtení: 
● Pokračujte v četbě své knihy. 
● A dnešní čtenářský úkol? Ten se Vám bude líbit. Už jste někdy chytali slova? :-) 

● Vezměte si sešit na čtení, napište datum. Nadpis bude Slova z mého příběhu.  

● Nakreslete si podle předlohy tuto sklenici. Nemusí to být umělecké dílo, jen aby bylo poznat, že se 
jedná o sklenici s víčkem :-) Na cedulku napište název Vaší knihy. 

● No a teď už to hlavní. Nachytejte/umístěte do sklenice slova z Vašeho příběhu. A jaká? Hledejte ve 
Vašem příběhu slova, která můžete podle sebe zařadit do těchto kategorií: 

○ 1) Slova, která se Vám zdají zajímavá nebo se Vám z nějakého důvodu líbí. 

○ 2) Slova, kterým jste třeba úplně nerozuměli, ale pak už jste pochopili, co znamenají. 
○ 3) Slova, která jste nikdy předtím neslyšeli. 

○ 4) Slova, která Vám přijdou vtipná. 
○ 5) Slova, která se Vám špatně vyslovují. 

○ 6) Slova, ze kterých máte strach. 
○ 7) Slova, která začínají stejným písmenem jako Vaše křestní jméno :-) 

● Ke každému slovu ve sklenici připište malé číslo jako označení, do které kategorie spadá. 

○ Např. tma 6 
● Jedno slovo může mít u sebe více čísel, to znamená že může spadat do více kategorií. 

● Nemusíte použít všechny kategorie. 
● Kolika slovy se Vám podaří zaplnit sklenici? Jsem moc zvědavá. Počet slov není omezen :-) 

● Tento úkol vyfotí a na Padlet vloží: Terka 

 

 
 

https://drive.google.com/open?id=13lMNjaEDVDg9lzNxQCotngpryeNrdb7z
https://www.umimematiku.cz/roboti-mala-nasobilka?source=explicitKC
https://drive.google.com/open?id=17V3bvNyUq6l1qDLs4eyKj5RnbQDNi-YP
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Pracovní výchova: 
● Dnes budeme pracovat s nůžkami, ale kromě nich si připravte také Vaši trpělivost :-) 
● Včera jste se v přírodopise dozvěděli nové informace o leknínu bílém. Tak si ho dnes ještě zkusíme 

vyrobit :-) 

● Postup najdete v tomto videu a máte to i s hudebním doprovodem :-) 

○ Anglické okénko: Step 1 = 1. krok 

● Moc se těším, jaké lekníny vyrobíte. Vložte fotku na Padlet nebo mi ho pošlete :-) 

 
PÁTEK 15. 5.  

 
Český jazyk- Téma: Pozvánka 

● I ve slohu mám pro Vás dnes prezentaci. Najdete v ní zase pokyn pro zápis do sešitu. 
● V prezentaci máte zadání k vytvoření pozvánky do sešitu. 

○ Vytvořenou pozvánku vyfotí a odevzdají: VŠICHNI - buď na Padlet anebo přes Whatsapp. 
    

Matematika- Téma: Mnohoúhelník a jeho obvod 
● Podívejte se na toto video a zjistíte, že některé mnohoúhelníky už znáte :-) 

○ Video končí pětiúhelníkem, ale názvy pokračují dál: šestiúhelník, sedmiúhelník, osmiúhelník 

atd. Vždy podle celkového počtu stran. 
● Pravidelné mnohoúhelníky si prohlédněte ve cvičení 58/1 - Dokážete je správně pojmenovat? 

Nejdřív si to vyzkoušejte a potom se podívejte na jejich názvy do tohoto obrázku. 

● Podívejte se znovu do učebnice na str. 58 a prozkoumejte modrý rámeček na začátku stránky. 
● Napište si do sešitu na geometrii datum a nadpis Mnohoúhelník a zapište si: 

○ Obvod = součet délek všech jeho stran 
● Zpracujte do sešitu cvičení z učebnice 58/3 

○ O jaký mnohoúhelník jde? Spočítejte jeho strany. 

○ Výpočet bude mít 3 řádky. 
■ 1. řádek: obecný vzoreček o=a+b+c+d+e+f+g 

■ 2. řádek: za písmena a,b,c,d,e,f,g dosadíte čísla z leteckého snímku. Je jedno, 
jakým číslem začnete. 

■ 3. řádek: o= výsledný součet všech čísel 
○ Jak to mělo vypadat se podívejte sem. 

● A dnešní poslední úkol z učebnice 58/6. U obou útvarů si do sešitu udělejte náčrtek podle učebnice. 

○ 1) Spočítejte obvod 1. fialového útvaru a útvar pojmenujte 
○ 2) Spočítejte, kolik měří strana označená otazníkem u oranžového útvaru. Útvar 

pojmenujte. 
■ Nápověda: Pokud znáte obvod mnohoúhelníku, stačí od něj odčítat známé strany a 

zbyde Vám poslední neznámá strana. 

○ P.S. Všímáte si, co v těchto úlohách děláte? Hledáte neznámou. Stejně jako v několik 
nedávných hodinách, kdy jsme pracovali s neznámou :-) 

○ Toto zpracované cvičení vyfotí a na Padlet vloží: Vláďa 
● Kdo neměl dost, může se mnohoúhelníkům věnovat ještě v PS 38/1,2 a 3    

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EA4bj_yjurI&feature=youtu.be
https://drive.google.com/open?id=1rc3o4SNa8TnZ_1JrCS5tPSEaZfiLQ183
https://www.youtube.com/watch?v=DSO8ZeYlnAE
https://drive.google.com/open?id=1kK_4hpOV8OF4kxr3v35YDwQHEklbLg6Y
https://drive.google.com/open?id=1wvuJJRTl8wFMy3LnMF7fw-s4jFvp8DOn
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Anglický jazyk - Mgr. Kramelová 
● Dnes si ještě zopakujeme ta povolání - připravila jsem pro vás pracovní list - doufám, že vás bude 

bavit :-) 

 

ČaS Naše vlast - Téma: Těžba nerostných surovin 
● Projděte si tuto prezentaci, která se věnuje těžbě nerostných surovin, najdete v ní pokyn k zápisu 

do sešitu. 
● V PS si vypracujte cvičení 21/2 

○ Nápověda: S prvními třemi větami Vám pomůže dnešní prezentace. Informaci v poslední 
větě najdete v učebnici na str. 36 (3. puntík v textu) 

● Do sešitu si ještě zpracujte toto cvičení. 

○ Nakreslete si do sešitu levé části puzzlíků, bez obrázků, a k nim připojte pravé části :-) 
● Dnešní zápis a cvičení s puzzlemi vyfotí a na Padlet vloží: Pepa, Kristýnka, Sofie, Matěj  

 
 

 
 
 
 
 

Co jsem se tento týden naučil(a)? 
 

ČJ: Znáte pravidla pro shodu přísudku s podmětem. Víte, co všechno má obsahovat 
pozvánka a dokážete ji vytvořit. 

 
M: Spočítám aritmetický průměr zadaných čísel. Spočítám obvod rovnoběžníku. Poznám 

mnohoúhelník a dokážu spočítat jeho obvod.  
 

ČAS - Dějiny: V několika větách popíšu, jak vypadaly české země, když skončilo husitské 
hnutí. Znám panovníky v této době. 

 
ČAS - Přírodopis: Popíšu hlavní znaky ekosystému rybník. Rodovým i druhovým jménem 
pojmenuji rostliny a živočichy, se kterými se setkám v blízkosti rybníku nebo přímo v něm. 

 
ČAS - Naše vlast: Vím, jaký je rozdíl mezi těžbou hnědého a černého uhlí. Znám 

výrobky, které se vyrábějí z nerostných surovin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1peDNGLZPv9nELFvxKXcjiTS-kIvjJmAo2sQ3rs6SkVI
https://drive.google.com/open?id=1dKsuRbdIGpDca2DjT9-z4rSWSoy4VdFn
https://drive.google.com/open?id=1Mea0A6VkqjAjz8esPZutCfCU4byy1rz-
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ŠKOLNÍ DRUŽINA 
 

 

Milé děti,  
 

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

 

Můžete si vybrat z této nabídky: 
 

1. Kaktus z kamínků – budete k tomu potřebovat kamínky oválného tvaru, temperové barvy, štětec a 
malý květináč, návod najdete v této příloze  

 

2. Peněženku z papíru – návod pracovního postupu si můžete prohlédnout zde a tady a ozdobit ji podle 
vlastní fantazie 

 
3. Veselé figurky z ovoce a zeleniny - návod, jak figurky vyrobit, najdete zde 

 
4. Antistresové omalovánky - omalovánka sovy v této příloze , omalovánka peříček tady 

 

5. Omalovánky pro holky - najdete v této příloze, zde a ještě tady, plakát zpěvaček k dovybarvení v 
této příloze 

 
 

 

nebo si s rodiči zahrát tyto hry: 
 

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

2. Směšný příběh - návod v této příloze  
 

 

 
       Fotografie vašich výrobků nám můžete stále 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=10-cYUIT71jGBbeN7qYpfLeirhXF6JS8N
https://drive.google.com/open?id=1CRGhWYaW5O76tazTqs71wMkguYPhGB0d
https://drive.google.com/open?id=1LxEJi6m_4751z3a9XqiMePm4aO1qOFpv
https://drive.google.com/open?id=1LzudWm9FanfXlPy2Zj8_3HREHs7zXKja
https://drive.google.com/open?id=1vnRRhpLbfrrtS7xJSWV7oHWtvdo43zHI
https://drive.google.com/open?id=1leGgcg0l4jhX00ead3OZvYvLQanET8oj
https://drive.google.com/open?id=1LPl36ujXzyprcjmv45u5ekhICjsCvRoo
https://drive.google.com/open?id=1Ekcinp4GxDP5tnVGGjtGaJGMCenoA6eQ
https://drive.google.com/open?id=1jBt8gbUUf9SQHo75NlShZv38ghqNFd6I
https://drive.google.com/open?id=1jBt8gbUUf9SQHo75NlShZv38ghqNFd6I
https://drive.google.com/open?id=1qZEDCUq3bhgVCCd3r9nsJ3iD6cLhcEDK
https://drive.google.com/open?id=1qZEDCUq3bhgVCCd3r9nsJ3iD6cLhcEDK
https://drive.google.com/open?id=1omVKS3A14KKQ7pdwBrFT9LoH8c9BuX9a
https://drive.google.com/open?id=11BL1J_P5wMEd3GZRnX33EaXETpCDbOYt
mailto:nemeckova@zstgm-ck.cz

