
 

 

 

26. týdenní plán 

8.3. - 12.3. 2021 

ČESKÝ JAZYK 
 
Skloňování podle vzoru 

kuře/stavení 

 
Video hovory: 

 
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: 
• píšu správné koncovky podle vzoru MĚSTO a 

MOŘE, KUŘE A STAVENÍ 
• správně zapisuji číslice slovy 

UČIVO 
Učebnice: 
str. 59-61(skloňování podle vzorů KUŘE a STAVENÍ, vybraná 
cvičení). 
Pracovní sešit do čj, 2.díl: str. 6 - 8. 
Google učebna:  
1 pracovní list na procvičení rodů středního 
odkaz na online procvičování 
podklady k přepisům textů, tvořivé psaní 
 
Čtení: každodenní četba alespoň 15 minut. 
 
Informace k video hovorům: 
V pondělí 8.3. se budeme věnovat tématu “písmo a psaní”, toto 
téma zasáhne průřezově i do pravěku a ke Keltům. 
 
V úterý 9.3. si procvičíme skloňování podle vzorů kuře (hovor 
bude půlený s matematikou). Připrav si mazací tabulku/fix. 
 
Ve středu 10.3. si vyzkoušíme psaní í/ý podle vzorů stavení. 
Opět bude hovor půlený s matematikou. Měj po ruce mazací 
tabulku, fix. 
 
V pátek 12.3. si procvičíme psaní koncovek u rodu středního, 
pak se budeme věnovat pravěku a Keltům. 

ANGLICKÝ JAZYK 
(LAU) 
TP 26 

 
Animals 

 
Video hovory: 

  
pondělí v 9:20 
čtvrtek v 10:25 

CÍLE: 
• popíšu zvířata 
• srovnám zvířata (větší, menší..) 

UČIVO:  
 
Unit 4 
str. 24-26 
Úkoly jsou zadány v Učebně 

ANGLICKÝ JAZYK 
(FLO) 
TP 26 

CÍLE:  
• objednám si v baru jídlo a pití 
• v učebnici na straně 20 čtu text o zdravém jídle 



 
Food 

 
Video hovory: 

  
pondělí v 9:20 
čtvrtek v 10:25 

• v učebnici na straně 21 čtu a překládám si text o 
snídani 

• v pracovním sešitě straně 23 vypracuji cvičení 3 a 4 
• podívám se na video Healthy x Unhealthy food  

 

Pozor další online hodina bude zase v pondělí v 

9:20 

UČIVO:  
Happy street 2, Unit 3 - práce s učebnicí (strany 20 a 21) a 
pracovním sešitem,  
Video a poslech v Classroom. 
Slovní zásoba, zdravá a nezdravá jídla, čas, restaurace. 

MATEMATIKA 
 

 

Video hovor: 
 

v úterý po skupinkách 
(M/ČJ) 

 
středa 

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

(ČJ/M)  

CÍLE: 
- zapisuji velká čísla arabskými číslicemi i písmem 
- připomenu si naučené matematické postupy 

UČIVO: 
Učebnice: do sešitu udělej za str.66 cv.6 a cv.7 
Pracovní sešit (2.díl)- str.11/cv.3,12/cv.6, str.14/cv.3,4,5, 
str.15/cv.6,7 
Google učebna: 
1 pracovní list 
odkazy na online procvičování 
 
Info k videohovorům: 
V úterý budeme převádět jednotky, a jejich vyjádření zlomkem 
či desetinným číslem. 
 
Ve středu si procvičíme zápis velkých čísel, budeme pracovat s 
odhadem. 

NÁŠ SVĚT 
 

Pravěk 
-doba železná a 

Keltové 

 
Video hovory: 

pondělí 
od 10:25 
(NSV/ČJ) 

  

CÍLE: 
• udělám si zápisek do sešitu k období pravěku (doba 

kamenná a bronzová) 
• seznámím se Kelty a jejich kulturou 



UČIVO: 
Zápisek k pravěku do sešitu (v učebně bude text určený k 
přepsání, další materiály k dotvoření zápisku) 
 
Shrneme si období doby kamenné, bronzové, více si přiblížíme 
dobu železnou a seznámíme se s kulturou Keltů. 
 
Video hovor: 
V pondělí si povíme více o Keltech, době železné a počátcích 
písma  

Předmět SPP 
Video hovor  

Holky: pondělí v11:15 
Kluci: čtvrtek v 8:25 

Setkání v online prostředí  
Děvčata: v PONDĚLÍ od 11:15 
Kluci: 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, 
 
V příštím týdnu Vám zpřístupníme nové učebny, které budou k dispozici pro vaši tvořivost a 
vlastní iniciativu, pro společné setkání a tvoření. Jak to v učebnách bude fungovat si povíme 
více na video hovoru v pondělí.  
 
Ve čtvrtek 4.3. nabízím opět 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 

 


