
 

 

 
17. týdenní plán 

4. - 8. 1. 2021 

ČESKÝ JAZYK 
 

 
 

Slovní druhy 
 

Videohovory 
středa 

1sk.v 9:20 
2.sk. v 10:25 

 
pátek  

v 10:25 všichni 

CÍLE: 
- připomenu si všechny slovní druhy 
- pomocí přehledu určím ve větě všechny slovní druhy 

UČIVO: 
Učebnice: vybraná cvičení str.40-44 
Pracovní sešit: str.33-35 
Pracovní listy a odkazy na online procvičování zadané v google 
učebně. 
 
Televizní vysílání: 2 témata na výběr:  

1. Co znamená novoroční předsevzetí? Jaké je to mé? 
2. Volné téma  

ANGLICKÝ 
JAZYK (LAU) 

TP 17 
 

My family 
 

Videohovor 
čtvrtek v 10:25 

CÍLE:  
- popíšu rodinu. 
- počítám do 100. 
- srovnám věk (mladší, starší). 

UČIVO: Unit 2 - dokončení 
členové rodiny 
čísla 10-100 
srovnávání věku, čtení o rodině  
 

ANGLICKÝ 
JAZYK (FLO) 

TP 17 
 

Happy families 
 

Videohovor 
čtvrtek v 10:25 

CÍLE:  
- pojmenuji členy rodiny 
- počítám do 100 
- ve čtvrtek se zúčastním online výuky na Google meet. 

UČIVO: Opakování  
Happy street 2, Unit 1 - opakování  
Happy street 2, Unit 2 - práce s učebnicí a pracovním sešitem v lekci              
Unit 2.  
Popis členů rodiny, čísla do 100, srovnávání věku (younger, older) 

MATEMATIKA 
 

 
Rovnice 

 
skupinkové 
videohovory  

v úterý 
(8:25,9:20,10:25,

11:15) 

CÍLE:  
- připomenu a upevním si zápis římských číslic 
- vyřeším samostatně rovnici o dvou neznámých 

 

UČIVO:  
Učebnice: vybraná cvičení ze .str. 44-47 
Pracovní sešit: vybraná cvičení ze str.30-32 
Pracovní listy a odkazy na online procvičování zadané v google 
učebně. 



NÁŠ SVĚT 
 

Lidé a ČR 
 

Videohovor 
pondělí v 10:25 

(všichni) 

CÍLE:  
- seznámím se s některými významnými osobnostmi ČR 

UČIVO:  
Pracovní listy a odkazy na online procvičování zadané v google 
učebně. 
 

Předmět SPP 
(týká se jen 
vybraných 

žáků) 
 

Videohovor 
čtvrtek v 8:25 

 

Setkání v online prostředí ve čtvrtek 1. vyučovací hodinu 8:25 - 9:10, 
přihlašujete se přes odkaz  v učebně Google classroom SPP 4.třída. 

DALŠÍ 
INFORMACE: 
 
 
 
 
 
 
 

Milí rodiče a milé děti, 
 
v novém roce se budeme setkávat opět v online prostředí, dokud nás            
nepustí zpátky do lavic. Časy videohovorů jsou uvedeny přímo u          
každého z předmětů. 
Konkrétní rozpis hovorů, skupinek bude v google učebně uveřejněn v          
neděli odpoledne. 
 
Ve škole zůstaly některým dětem pracovní sešity, pomůcky v lavicích.          
Během pondělního dopoledne od 8:00 do 12:00 nebo v jiný den po            
individuální domluvě předem je možné si je vyzvednout. 
 
V google učebně by děti měly najít od nedělního večera zadání všech            
úkolů určených k samostatné práci v rámci distanční výuky. Nově jsem           
v učebně založila samostatné téma - PODKLADY K ONLINE VÝUCE,          
tam vkládám průběžně v týdnu podklady k online výuce, pracujeme na           
nich společně v rámci online hovorů. Nejsou tedy určeny k distanční           
výuce jako somostatná práce. 
 
Moc prosím o odevzdávání - vklládání zadaných úkolů přednostně do          
google učebny. Tím pádem i hodnocení bude přímo u konkrétního          
úkolu v google učebně – hodnocení se tak vztáhne přímo k dané práci,             
pro děti je to určitě snadnější cesta, než hledat hodnocení v edookitu. 
Pracovní listy k vyplnění jsou v učebně vložené ve dvou formátech –            
jako online dokument Word i jako PDF (určený k vytištění, zachovává           
formát, ale nejde do něj vpisovat). 
Práci v pracovních sešitech nutně není potřeba skenovat a posílat.          
Nechám na Vaší dobrovolnosti (opět ale prosím o vkládání ke          
konkrétnímu úkolu do učebny). Jinak zkontroluji, až se sejdeme ve          
škole. 
Pokud u někoho nastane problém, že nebude mít možnost tisku, ani           
nebude mít možnost pracovat v online prostředí, je potřeba vždy dát           
vědět dostatečně dopředu. Tyto materiály nachystáme a bude možno         
vyzvednout je ve škole v pondělí mezi 8:00-12:00 (Pokud nastane          
problém v tomto týdnu, dejte vědět během pondělka. 
 
  



 

 
 
 
 

Příjemné dny přeje Jana Šnévajsová 


