
 

 

 
23. týdenní plán 
15.2. - 19.2. 2021 

ČESKÝ JAZYK 
 

Skloňování 
podstatných 

jmen 
 

Videohovory: 
 úterý  

po skupinkách 
1.sk od 8:25 
2.sk od 9:20 
3.sk od 10:25  
4.sk od 11:15 

(ČJ/M) 
 

středa 
1sk v 9:20(Lau) 
2.sk v 10:25(Flo) 
        (ČJ/NSV) 
 

pátek 
od 8:25 
(online 

čtenářská dílna) 

CÍLE: 
- seznámím se se skloňováním podstatných jmen podle 

vzorů 

UČIVO: 
 
Učebnice str. 53-54. 
 
Pracovní sešit str. 2. 
 
Google učebna: 2 pracovní listy a odkazy na online procvičování.  
 
Čtení- každodenní četba alesoň 15 minut. 
 
Informace k videohovorům: 
V rámci úterního hovoru(půlený s matematikou) se seznámíme se         
vzory podstatných jmen. Připrav si mazací tabulku, fix. 
 
Ve středu budeme procvičovat skloňování podstatných jmen, zkusíme        
přiřazovat podstatná jména ke vzorům.(videohovor půlený s NSV) 
 
Na pátek si připrav knihu, kterou čteš, mazací tabulku a fix. 

ANGLICKÝ 
JAZYK (LAU) 

 
Food 

 
Videohovory:  
pondělí v 9:20 
čtvrtek v 10:25 

CÍLE: 
- pojmenuju aktivity dne  
- popíšu svůj den 
- objednám si jídlo v restauraci 

UČIVO: Unit 3 
str. 18 + 19 
Úkoly jsou zadány v Učebně 

ANGLICKÝ 
JAZYK (FLO) 

TP 23 
 

Food 
 

Videohovor:  
čtvrtek v 10:25 

CÍLE:  
- opakuji slovíčka UNIT 3 
- zeptám se “Kolik je hodin?” (What is the time?) 
- umím říci kolik je hodin 
- v pracovním sešitě vypracuji kvíz (Quizzy´s Questions) na 

straně 18 a cvičení 2 na straně 19 
- v Classroomu se podívám na dvě videa 

UČIVO:  
Happy street 2, Unit 3 - práce s učebnicí a pracovním sešitem, Unit 2 -               
práce s pracovním sešitem.  
Video a poslech v Classroom. 
Slovní zásoba, potraviny, čas, poslech s porozuměním. 



 

MATEMATIKA 
 

Práce s daty 
 
   Videohovor: 

 v úterý po 
skupinkách 

  (M/ČJ) 

CÍLE:  
- roztřídím data do tabulky dle zadání 

UČIVO: 
Učebnice- vybraná cvičení ze str. 52-56 
Pracovní sešit (2.díl)- str.4 - 6 
Google učebna: 1 pracovní list a odkazy na online procvičování 
 
Videohovor půlený z ČJ. Připrav mazací tabulku, fix nebo papír a 
tužku na psaní. 

OSV/NÁŠ SVĚT 
 

život v 
demokratickém 

státě 
 /...kam mě nohy 
donesly(zpětná 

vazba) 
 

Videohovory: 
pondělí 
od 10:25 

(OSV) 
  

 
středa 

1sk v 9:20(Lau) 
2.sk v 10:25(Flo) 

(NSV) 
 

CÍLE: 
- vyjmenuji řídící orgány v rámci ČR i v rámci jednotlivých 

krajů a obcí 

UČIVO:  
 
OSV 
V rámci pondělního videohovoru si budeme sdílet dojmy z offline 
výuky. Měj po ruce záznamový arch, budeme rádi za sdílení tvých 
výtvorů. Pokud chceš a můžeš, stáhni si do počítače fokty z 
jednotlivých dní, aby jsi nám mohl sdlílet. 
 
NSV 
Příblížime si český demokratický stát, povíme si o tom, kdo jakou má 
mo (řídící orgány ČR, krajů, obcí). 
 
Videohovor ve středu půlený s ČJ. 
 
 
 

Předmět SPP 
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 příštím týdnu se budeme opět setkávat online, převážně jako obvykle (změna času             
online hovoru se týká pátku, kde se sejdeme už v 8:25). V google učebně bude ve                
streamu tabulka s harmonogramem videohovorů, včetně rozpisu skupinek). 
 
Po jarních prázdninách, v úterý 2.3. od 16:00 proběhnou po meetu hromadné třídní             
schůzky. Podrobnější informace k online schůzce včetně odkazu na meet budou uvedeny            
v příštím týdenním plánu (příští pátek). 
 
 
                     Příjemné dny přejí Jana Šnévajsová, Zdeňka Smékalová a Marcela Jenišová 


