
25. týdenní plán
1.3. - 5.3. 2021

ČESKÝ JAZYK

Skloňování
podstatných

jmen
(ROD STŘEDNÍ)

Povinné
videohovory:

pondělí
od 10:25
celá třída
(NSV/ČJ)

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/M)

pátek
od 8:25

(ČJ/NSV)

CÍLE:
- správně přiřadím podstatná jména rodu středního ke

vzorům, snadno tato slova skloňuji podle vzorů
- píšu správné koncovky podle vzoru MĚSTO a MOŘE

UČIVO

Učebnice: str. 55-58(Skloňování podle vzorů r. středního, vzor
MĚSTO a MOŘE).
Pracovní sešit do čj, 2.díl: str. 3 - 5.
Google učebna: 1 pracovní list a odkaz na online procvičování.
Televizní vysílání: Vyber si jedno z témat:

a) Jak jsem prožil jarní prázdniny
b) Významné březnové dny(můžeš psát buď všeobecně, které

význmé a meinárodní dny v březnu máme nebo si zvol jeden,
např. 8.březen - Mezinárodní den žen. K němu najdeš i
zajímavé video: Historie Mezinárodního dne žen - ČT edu -
Česká televize (ceskatelevize.cz)

Čtení: každodenní četba alesoň 15 minut.

Informace k videohovorům:
V pondělí 1.3. budeme pracovat s textem k období pravěku. Na hovoru
vám postačí vlastní rozum, máš-li doma knihu k tématu,měj ji po ruce.

V úterý 2.3. si procvičíme skloňování podle vzorů město a moře (hovor
bude půlený s matematikou). Připrav si mazací tabulku/fix.

Ve středu 3.3. si vyzkoušíme psaní í/ý podle vzorů město a moře. Opět
bude hovor půlený s matematikou. Měj po ruce mazací tabulku, fix.

V pátek 4.3. si budeme sdílet televizní vysílání(buďte připraveni
prezentovat).

ANGLICKÝ
JAZYK (LAU)

TP 25

Food

Videohovory:

pondělí v 9:20
čtvrtek v 10:25

CÍLE:
- popíšu zdravé jídlo
- přečtu text o snídani na str. 21 a rozumím mu

UČIVO:

Unit 3
str. 20-22
Úkoly jsou zadány v Učebně

ANGLICKÝ
JAZYK (FLO)

TP 25

CÍLE:
- umím říci, v kolik hodin snídám, obědvám a večeřím
- objednám si v baru jídlo a pití

https://edu.ceskatelevize.cz/video/8389-historie-mezinarodniho-dne-zen
https://edu.ceskatelevize.cz/video/8389-historie-mezinarodniho-dne-zen


Food

Videohovory:

pondělí v 9:20
čtvrtek v 10:25

- v pracovním sešitě vypracuji cvičení 2 a na straně 20 a 21
a cvičení 2 a na straně 22

- v Classroomu se podívej na video

Pozor další online hodina v pondělí v 9:20

UČIVO:
Happy street 2, Unit 3 - práce s učebnicí (strany 18 a 19) a pracovním
sešitem,
Video a poslech v Classroom.
Slovní zásoba, potraviny, čas, restaurace.

MATEMATIKA

Zlomky

Videohovor:

v úterý po
skupinkách

(M/ČJ)

středa
1sk v 9:20(Lau)

2.sk v 10:25(Flo)
(ČJ/M)

CÍLE:
- vyjádřím(zapíšu) část celku zlomkem i naopak

UČIVO:
Učebnice: vybraná cvičení ze str. 56 - 59
Pracovní sešit (2.díl)- str. 7, 8, 9 (cv.7,8)
Google učebna: 1 pracovní list a odkazy na online procvičování

Info k videohovorům:
V úterý si připomeneme zlomky. Hovor bude půlený s čj. Připrav si
mazací tabulku/fix.

Ve středu budeme pokračovat se zlomky, procvičíme si převody
jednotek. Opět měj po ruce mazací tabulku.

NÁŠ SVĚT

Pravěk

Videohovory:
pondělí
od 10:25
(NSV/ČJ)

CÍLE:
- popíšu, co je typické pro jednotlivá období v pravěku

(doba kamenná, bronzová a železná).
- na základě čteného textu odpovím na otázky v kvízu, které

se týkají života lovců mamutů.

UČIVO:
Popíšeme si jednotlivá pravěká období.
Více se dozvíme o životě v době ledové (život lovců mamutů).

V google učebně bude vložený text k lovcům mamutů a kvíz, týkající
se tohoto tématu.

V rámci předmětu náš svět bude od března připravena venkovní hra,
která vás provede pradávnou minulostí našeho světa. Před jejím
zahájejím zašleme bližší informace.

Videohovor:
V pondělí  budeme pracovat s textem a informacemi k pravěku. Doma
můžeš pohledat nějekou knihu nebo článek v časopise k tomuto
tématu. Zalov ve své mysli, co o pravěku víš.



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.

Milí rodiče a milé děti,

po jarních prázdninách, v úterý 2.3. od 16:00 proběhnou po meetu hromadné třídní
schůzky. Stručné informace k online schůzce včetně odkazu na meet jsou uvedeny v
obsahu zprávy k týdennímu plánu na 25. týden v edookitu. V pondělí 1.3. odpoledne se s
odkazem ještě připomenu.

Ve čtvrtek 4.3. nabízím dětem konzultační hodiny (možnost připojit se a společně dělat
úkoly určené k samostatné práci) od 8:25 - 10:00 (M) a od 11:15-12:00(ČJ).

Příjemné dny přejí Jana Šnévajsová, Zdeňka Smékalová a Marcela Jenišová


