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  Týdenní plán

     16.3. - 20.3.

ČESKÝ JAZYK

ANGLICKÝ JAZYK

MATEMATIKA

NÁŠ SVĚT

Cíl: Píšu správně i/y ve slovech podle vzoru STROJ, PŘEDSEDA A SOUDCE. Skloňování podstatných jmen 

rodu mužského - vzor stroj, předseda, soudce, uč.str.79-80, PS2 str.19-21. Další procvičování na umimecesky.cz - 

koncovky podstatných jmen rod mužský.

Skupina 1 – Ing.Petr Florián:Happy Street 2 Unit 5 In the town. Uč.str.34, písnička "Look all around". Písničku 

najdeš na internetových stránkách Happy Street 2. Zpívej všechny sloky. PS str.39, cvičení 2. Napiš věty o 

věcech a zvířatech ve tvé třídě.Opakuj si slovíčka 1. až 5 lekce. Internetové stránky Happy Street 2: udělej si 

všechny disciplíny Unit 1.https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/?cc=cz&selLanguage=cs  

Pod pojmem disciplíny je míněno: Games, Picture dictionary, Songs, Tests, ....

Skupina 2 – Mgr. Martina Laušmanová: Pokračovat v zadaných úkolech na umimeto (Deblín Lau4, heslo Lau3). 

Na můj mail lausmanova.zsdeblin@gmail.com pošlete do konce týdne: Napište o sobě aspoň 20 pravdivých 

vět. Co máte rádi, o své rodině, co umíte....zkuste využít všechno, co už umíte. K tématu My town se podívejte 

na video https://www.youtube.com/watch?v=c7JXvwmHUhY. Na https://www.youtube.com/watch?v=YZfdcym8xis. 

Zhlédněte pohádku a napište mi tři slovíčka, která jste se tam naučili (připište k větám o sobě). 

Cíl: Rozhodnu, zda je číslo jednoobdélníkové (prvočíslo). Dělitelnost - uč.str.73/1-3 vysvětlit si ústně; 73/4, 

74/9,13,14, 75/18, 76/22,26 do sešitu a PS 2 str.19-21 celá. Úkol na umimematiku: Prvočísla, dělitelnost vyplnit 

do 22.3.!  ÚKOLY NAVÍC: uč. str.74/12, 76/21,24,25,27. 

Cíl: Znám 5 informací o jednom Přemyslovci - králi. Přemyslovci (králové) - červená učebnice str.21-24 - 

přečíst a ústně odpovědět na otázky za textem. Učivo lze doplnit encyklopediemi, videi nebo prezentacemi. 

Youtube:Dějiny udatného národa českého nebo Dějepic (díly Přemyslovci podle Kosmy, Svatí mezi nesvatými, Tři 

koruny) nebo skolakov.eu/vlastiveda-4-trida.
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Kdybyste si nebyli čímkoliv jistí (něčemu jste nerozuměli, něco nefungovalo, nešlo), prosím, napište mi a já se pokusím věc vyřešit. 

Informace pro rodiče:

Výuka plavání se po dobu mimořádného opatření MZČR ruší. 

Pokud máte zájem o interaktivní učebnice k Čj, M a NS ke stažení domů do počítače, nakladatelství Fraus (M) i Nová škola (Čj, NS) nyní umožňují stažení 

učebnic na 30 dní zdarma. Přikládám odkazy: https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma a http://ucebnice.online/

Doufám, že se brzy opět uvidíme a dětem přeji příjemné jarní volné dny. Kateřina Klímová, tř. uč. 

Samozřejmě nezapomínejte doma s dětmi  každý den nahlas číst a povídat si o tom, co přečetly. 

Další doplňkové materiály k výuce lze využít server umimeto pro český a anglický jazyk, matematiku i vlastivědu, kde mohu průběžně kontrolovat, co děti 

zvládly. Také je skvělý server skolasnadhledem.cz, kde lze procvičovat čj, m i ns. 

Také doporučuji skolakov.eu nebo matika.in či gramar.in pro český jazyk a matematiku 4. ročník.

Tv vysílání - na velký papír A3 nalepit nebo namalovat obrázek vybraného přemyslovského krále, napsat jeho jméno jako nadpis a zjistit o něm co nejvíc (5 

a více)  informací (kdo to byl, kdy žil, co významného udělal apod.). Ty napsat na rozstříhané barevné lístečky ČITELNĚ tiskacím písmem a nalepit k 

obrázku. Plakát děti mohou barevně dotvořit – domalovat. Informace lze čerpat z učebnice, encyklopedie nebo jiných zdrojů (prosím uvést, z jakých). Celé 

lze vytvořit i jako prezentaci na počítači. Termín odevzdání: až se sejdeme ve škole :-). 

Pro Aj lze procvičovat na: https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/?cc=cz&selLanguage=cs

V matematice by se děti měly tento týden seznámit s pojmem PRVOČÍSLA. Prvočísla jsou čísla, která jsou dělitelná jen jedničkou a sama sebou. V 

matematice jsou dětem pro lepší pochopení vysvětlena jako čisla, ze kterých lze vytvořit určitý počet kompletních obdélníků či čtverců (u prvočísel jen 

jeden). Při domácí práci můžete použít např. knoflíky nebo luštěniny a obdélníky si zpočátku skládat. Jakmile děti pochopí, o čem to je, mohou počítat bez 

skládání. 
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