
 

 

 
18. týdenní plán 
11.1. - 15.1. 2021 

ČESKÝ JAZYK 
 

 
 

Slovní druhy 
 

Videohovory 
středa 

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

 
pátek  

v 10:25 všichni 

CÍLE: 
- zopakuji si učivo prvního pololetí: 

1. připomenu si psaní bě/bje, pě, vě/vje 
2. píšu správné i/y po obojetných hláskách (mohu 

používat přehled vyjmenovaných slov) 
3. rozeznám ve větě různé slovní druhy (mohu 

pracovat s přehledem). 
4. u podstartných jmen určím rod a číslo 

UČIVO: 
Učebnice: vybraná cvičení str.45-47 
Pracovní sešit: str.36/cv.3 a 4  
                           str.37/cv.4,5,6 
                           str.38/cv.7 
Diktát: Zaměření na vyjmenovaná slova (napíšeme si jej v rámci          
středečního online hovoru). 
Pracovní listy a odkazy na online procvičování učiva zadané v          
google učebně. 
 
Od pondělích 9:00 bude uveřejněn v google učebně zkušební test z ČJ            
a M “nanečisto”, vvyzkoušeuje si jej, aby jste věděli, jak bude vypadat            
obdobný test, který už bude na čisto. Zobrazí se vám v učebně ve             
středu 13.1 a v pátek 15.1 od 8:25 do 10:05. Je tedy na vás, v               
kterém rozmezí si test napíšete. Test zabere cca 30 minut.  
 

ANGLICKÝ 
JAZYK (LAU) 

TP 18 
 

My family 
 

Videohovory  
pondělí v 9.20 
čtvrtek v 10:25 

CÍLE:  
- počítám do 100. 
- srovnám věk (mladší, starší) 
- přečtu rozhovor na str.13 a rozumím 

 
 

UČIVO: Unit 2 - dokončení 
čísla 10-100 
srovnávání věku, čtení o rodině  
rozhovor 
str.12-15 
 

ANGLICKÝ 
JAZYK (FLO) 

TP 18 
 

Happy families 
 

Videohovor 

CÍLE:  
- dodělám všechna cvičení UNIT 1 v pracovním sešitě 
- naučím se nová slovíčka UNIT 2 
- popisuji svou rodinu a umím říci, kdo je mladší a starší 
- ve čtvrtek se zúčastním online výuky na Google meet. 

UČIVO:  



čtvrtek v 10:25 Dodělat všechna cvičení UNIT 1 (mimo poslechových) v pracovním 
sešitě na stranách 3 až 8. 
Happy street 2, Unit 2 - práce s učebnicí a pracovním sešitem v lekci              
Unit 2.  
Slovní zásoba, členové rodiny, přivlastňovací zájména, srovnávání       
věku (younger, older) 

MATEMATIKA 
 

 
Počítání  

do 10 000 
 

skupinkové 
videohovory  

v úterý 
(8:25,9:20,10:25,

11:15) 

CÍLE:  
- připomenu si učivo prvního pololetí: 

1. dělení se zbytkem 
2. písemné dělení 
3. písemné sčítání a odčítání 
4. přednosti závorek, násobení a dělení 

UČIVO: 
UČEBNICE: Přepište do sešitu a vypočítejte:  
str.19/cvičení 59 (první 2 sloupce) 
str.36/cv.1 
Pracovní listy a odkazy na online procvičování zadané v google 
učebně. 
 
Od pondělích 9:00 bude uveřejněn v google učebně zkušební test z  
ČJ a M “nanečisto”, vvyzkoušejte si jej, aby jste věděli, jak bude            
vypadat obdobný test, který už bude na čisto.  
Test na čisto se vám v učebně zobrazí ve středu 13.1 a v pátek 15.1               
vždy od 8:25 do 10:05. Je tedy na vás,ve kterém rozmezí si test             
napíšete. Test zabere cca 30 minut. 

NÁŠ SVĚT 
 

Videohovor 
pondělí v 10:25 

(všichni) 

CÍLE:  
- shrnu si učivo k ČR 
- odpovím na kvízové otázky týkající se ČR 

 

UČIVO: 
V pondělním online hovoru si společně projdeme základní informace k 
ČR.  
 
V google učebně pak bude k vyplněnění online kvíz s jednuduchými 
otázkami k ČR.  

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, 
 
pro vetší přehlednost budou všechny úkoly zadané v učebně pro 18. 
týden začínat zkratkou T18 (např. T18 Práce s učebnicí 
matematiky).  
V následujícím týdnu si budeme opakovat učivo prvního pololetí. 
 
Ve středu a v pátek zveřejním v google učebně jeden společný           
online test do M a ČJ, který si děti budou moct vyplnit v čase od 8:25                
do 10:05 (v tuto dobu bude test v učebně aktivní, jinde ne).            
Prosím, aby děti v tuto dobu pracovali na testu samostatně (výjimkou           
je samozřejmě technická dopomoc). Test zabere cca 30 minut. 
 
Rozpis videohovorů zůstává stejný, jako v předchozím 17.týdnu. 
 
 

Příjemné dny přeje Jana Šnévajsová 


