
 

 

 
20. týdenní plán 
25.1. - 28.1. 2021 

ČESKÝ JAZYK 
 

 
 

Slovní druhy 
 

Videohovory 
 

pondělí 
v 10:25 
všichni 

společně 
 
 

středa 
1sk.v 9:20 

2.sk. v 10:25 
 
 

CÍLE: 
- u podstatného jména v daném tvaru určím rod, číslo i 

pádovou otázku (mohu použít přehled pádů) 
- procvičuji určování slovních druhů 

UČIVO: 
Učebnice: str.51/cv.1 a), celé cvičení přepiš do sešitu. 
 
Pracovní sešit: po str.40 
 
2 pracovní listy “slovní druhy” a “vyjmenovaná slova”, odkazy na          
online procvičování učiva zadané v google učebně. 
 
Úkol zadaný na portále umíme to. 
 
Televizní vysílání - RECEPT (popis pracovního postupu přípravy        
nějakého jídla). Napiš ingredience, pak si zvol 2 varianty, jak nás           
seznámíš s postupem: 

a) formou komiksu 
b) popisem ve větách, jak běžně píšeme televizní vysílání. 

Vysílat budeme ve středu 27.1. 

ANGLICKÝ 
JAZYK (LAU) 

TP 20 
 

Food 
Videohovory  

 
pondělí v 9.20 
čtvrtek v 10:25 

CÍLE: 
- vyprávím, jaké máme jídlo 
- popíšu, kolik je hodin 
- pojmenuju aktivity dne  

UČIVO: Unit 3 
str. 16-18 
Úkoly jsou zadány v Učebně 

ANGLICKÝ 
JAZYK (FLO) 

TP 20 
 

Happy families 
 

Videohovor  
 

čtvrtek v 10:25 

CÍLE:  
- srovnám věk (mladší, starší) členů mé rodiny 
- v učebnici přečtu komiks na str.14 a rozumím 
- v učebnici přečtu s porozuměním text na str.15 a odpovím 

na otázky pod textem 
- v pracovním sešitě vypracuji všechna cvičení (kromě 

poslechových) na stranách 9 až 13  
- v Classroomu se dívám na video a odpovím na otázku 

UČIVO:  
Happy street 2, Unit 2 - práce s učebnicí a pracovním sešitem v lekci              
Unit 2.  
Video a poslech v Classroom. 
Slovní zásoba, členové rodiny, přivlastňovací zájmena, srovnávání       
věku (younger, older), čtení textů a porozumění. 



 

MATEMATIKA 
 

Počítání  
do 10 000 

 
Jednotky 

délky,hmotnosti
,objemu 

  
   Videohovory 
  

 úterý 
skupinky 

(8:25,9:20,10:25,
11:15) 

CÍLE:  
- upevňuji si počítání v oboru do 10 000. 
- samostatně převádím jednotky délky, hmotnosti a objemu 

UČIVO: 
2 pracovní listy “Počty do 10 000”  a “Převody jednotek”, odkazy na 
online procvičování zadané v google učebně. 
 
Přepis příkladů a počítání v sešitě (příklady budou zadané v 
google učebně). 
 
Úkol zadaný na portále umíme to. 
 
V úterním videohovoru budeme pracovat s jednotkami dělky, 
hmotnosti a objemu. 

NÁŠ SVĚT/OSV 
 
 

Videohovor 
pondělí v 10:25 

(všichni) 
 

dobrovolný 
videohovor 

čt v 9:20 

CÍLE:  
- dozvím se nové informace o tom, jak vznikají hory, v 

google učebně odpovím na kvízové otázky.(NSV) 
- zabýváme se vnímáním slova “dobrovolný”(OSV) 

UČIVO: 
Video o vzniku pohoří na stránkách:Brďo a hory - ČT edu - Česká 
televize (ceskatelevize.cz) 
V google učebně odpovím na kvízové otázky. 
 
Dobrovolný úkol: shlédnutí videa a vyplnění kvízu.  Jak vznikají 
sněhové vločky - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz) 
 
Dobrovolné pokusy (viz google učebna). 

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: 
 
 
 
 
 
 
 

Rozpis videohovorů zůstává stejný, jako v předchozím 20.týdnu. v         
pátek jsou pololetní prázdniny, dobrovolný třídní videohovor proběhne        
ve čtrvtek od 9:25 do 10:05 místo konzulačních hodin. 
 
Všechny úkoly v google učebně na 20. týden budou opět označeny           
T20 a zobrazí se nejpozději v pondělí ráno do 9:00. 
 
 
 

Příjemné dny přeje Jana Šnévajsová 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/4474-brdo-a-hory
https://edu.ceskatelevize.cz/video/4474-brdo-a-hory
https://edu.ceskatelevize.cz/video/6928-jak-vznikaji-snehove-vlocky
https://edu.ceskatelevize.cz/video/6928-jak-vznikaji-snehove-vlocky

