
 

 

 
11. týdenní plán 

16. 11. - 20. 11. 2020 

ČESKÝ JAZYK 
 

 
 

Vyjmenovaná 
slova 

(B,L,M) 
 

CÍL: Připomenu si vyjmenovaná slova po L a M. 
        Vyjmenuji zpaměti všechna vyjmenovaná slova po L a M. 
        Orientuji se dobře ve slovech příbuzných. 

UČIVO:  
- vybraná cvičení z učebnice str. 29-30, PS str.24-25  
- úkol na portále umíme to 
- 1 pracovní list k online vypracování v učebně 
- díktát na vyjmenovaná slova po B (v učebně naleznete k          

diktátu zvukovou nahrávku) 
 

Televizní vysílání: VOLNÉ TÉMA:-) 
 (Vysílat budeme v pátek v rámci online hovoru)  

ANGLICKÝ 
JAZYK (LAU) 

 
opakování 

učebnice Happy 
street 1 

 

CÍL:  
- Rozumím textu popisující děti  a vyprávím, co kdo umí.  

 

UČIVO: 
- V google učebně najdete všechny úkoly. Čeká vás webové 

procvičování i čtení na umimeto. Úkoly se vám zobrazí v 
neděli odpoledne. 

- Videokonference bude opět ve čtvrtek v 10.25. 
 

ANGLICKÝ 
JAZYK (FLO) 

 
At the sport 

centre 
 

CÍLE: 
- Seznámit se se slovní zásobu Unit 9. 
- Umět pojmenovat části těla a pohyby při rozcvičce. 
- V google classroom splnit zadaný úkol. 
- Ve čtvrtek se zúčastním online výuky na Google meet. 

 

UČIVO:  
1. Ve workbooku si udělej nová cvičení (mimo poslechových) z 

lekce Unit 9 (na stranách 79 až 81).  
2. Ve workbooku si projdi nová slovíčka Unit 9 na straně 92 a 

snaž se je naučit. V online hodině si je procvičíme.  
3. V učebnici na straně 64 si zvesela si zazpívej úvodní písničku 

My feet are in the water, kterou najdeš i na internetu v Happy 
street 1. Níže je odkaz: 

4. https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants
_01/songsandchants_01_09/singalong_unit09chant?cc=cz&se
lLanguage=cs 

5. Kdykoli v týdnu se přihlaš se do učebny Angličtina 4. Florián 
v google classroom a a podívej se na video, které bude aktivní 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_09/singalong_unit09chant?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_09/singalong_unit09chant?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_09/singalong_unit09chant?cc=cz&selLanguage=cs


od pondělí. Opakuj nahlas.  
6. Ve čtvrtek (19. 11.) - 10:25 až 11:10 bude povinná online 

hodina na google meet 

MATEMATIKA 
 

 
Opakování učiva 

 

CÍLE: 
- procvičím si písemné sčítání, odčítání, indické násobení. 
- vyřeším hady, přepíšu je do rovnice 

UČIVO:  
- Učebnice: vybrané úkoly ze str.106 (cv.4,5) a 107(cv.7) 
- Pracovní sešit: str.24/cv.2, str. 25/6 
- 1 pracovní list k online vypracování v učebně 
- úkol zadaný na portále umíme to 
- procvičování na stránkách www.matika.in 

NÁŠ SVĚT 
 

 
Povrch a 
vodstvo 

ČR 

CÍLE: 
- Do slepé mapy zakreslím pohoří ČR, řeky a další doby podle 

zadání 

UČIVO:  
- Podpůrný materiál pro práci se slepou mapou: 

Povrch(učebnice str.27), vodstvo(učebnice str.29) 
- Online úkol v učebně(dokreslování do slepé mapy v 

jamboardu) 

VÝCHOVY 
(dobrovolné 

úkoly, tipy na 
různé aktivity) 

tělesná výchova:  
Milí žáci budu ráda, když si najdete přes týden alespoň 20 min. denně 
na nějakou sportovní disciplínu. Může to být jízda na kole, procházka, 
pobyt venku s kamarády, nějaká dobrodružná výprava. Napište si o 
těchto aktivitách záznam ( deníček, zápisník). Po návratu do školy 
budeme sdílet. 
 
pracovní činnosti: 
Tipy na tvoření tvoření nalezneš v učebně 4. třídy na Google 
Classroom. 
 
výtvarná výchova:  
Tipy na tvoření tvoření nalezneš v učebně 4. třídy na Google 
Classroom. 
 
hudební výchova: Napiš referát o svojí oblíbené kapele nebo 
zpěvákovi, doporuč některé písničky. Můžeš napsat ručně, na 
počítači jako dokument nebo prezentace. 

Předmět 
speciální 
pedagogická 
péče 
 

V pondělí se spojíme přes videohovor v  9:20,odkaz na připojení 
najdete v kurzu SPP 4.třída. 
Mějte u sebe: PS Když dětem nejde čtení  a psací potřeby. 
 
S pozdravem  Jolana Žádníková 

 



 
 
 

DALŠÍ SDĚLENÍ:  
 
Podrobný rozpis videohovorů: 

Tento týden jsou děti rozděleny do skupin pouze v pondělí. Jsou rozdělené podle 
skupin v angličtině. Pokud se v danou dobu dítě nemůže připojit, může určitě využít 
přihlášení v rámci druhé skupiny. 
 
Vedle těchto pevně stanovených hodin pro celou třídu budu k dispozici na konzultačních 
videohovorech: 
pondělí: 11:30-12:15 
čtvrtek: 9:20 -10:05 
 
Během týdne budu dětem psát do edookitu souhrnné hodnocení v rámci čtvrtletí. Pokud 
však budete mít potřebu či zájem uskutečnit se mnou videohovor v rámci třídních 
schůzek, prosím napište mi do edookitu, abychom se konkrétně domluvili na termínu.  
 
 
                   Příjemné dny přeje Jana Šnévajsová, Šárka Halámová a Marcela Jenišová 

po 15.11. 9:20 
(SK Lau) 
 
10:45 
(SK Flo) 

 
 
M/Čj 
 

st 18.11. 10:45 
(celá třída) 

 
ČJ/NSV 
 

čt 19.11. 10:25 Aj - 

pá 20.11. 10:45 
(celá třída 

 
Připravte si televizní vysílání, mazací tabulku,fix. 


