
 

 

 

 

27. týdenní plán 

15.3. - 19.3. 2021 

ČESKÝ JAZYK 
 

Skloňování podle 
vzorů rodu ženského 
 

Povinné 
videohovory: 

 
pondělí 
od 10:25 
celá třída 

(NSV/OSV) 
 

 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) 
 

pátek 
od 8:25 

(NSV/ČJ) 

CÍLE:  
• přiřadím podstatné jméno ke správnému vzoru rodu 

ženského 
• ctím psaní koncovek u podstatných jmen rodu 

středního a ženského(vzor ŽENA) 

UČIVO 
Učebnice: 
vybraná cvičení ze str.62-64.(cvičení určená k přepisům do sešitu 
čj) 
Pracovní sešit do čj, 2.díl: str. 9,10. 
Google učebna:  
1 pracovní list na procvičení rodů středního 
odkaz na online procvičování (portál umíme to) 
Televizní vysílání: výběr ze dvou témat: 

1. Moje oblíbená kniha/můj oblíbený film. 
2. Život Keltů mě zajímá. 

Konkrétní zadání (kritéria) k tv vysílání najdete v google učebně. 
Prezentovat on-line budeme až v následujícím 28.týdnu. Termín 
odevzdání bude ale do pátku 19.3.  
 
Čtení: každodenní četba alespoň 15 minut. 
 
Informace k videohovorům: 
V úterý si přiblížíme skloňování podle vzorů rodu ženského (hovor 
bude půlený s matematikou). Připrav si mazací tabulku/fix, PS do 
matematiky. 
 
V pátek si procvičíme psaní koncovek podle vzoru žena. Na 
páteční videohovor si sešit do našeho světa. Společně si 
vytvoříme zápisek ke Slovanům.  

ANGLICKÝ JAZYK 
(LAU) 
TP 27 

 
Animals 

 
Videohovory: 

  
pondělí v 9:20 
čtvrtek v 10:25 

CÍLE: 
• srovnám zvířata (větší, menší..) 
• popíšu, kde co je (znám předložky místa) 

UČIVO:  
 
Unit 4 
str. 26-28 
Úkoly jsou zadány v Učebně. 

CÍLE:  



ANGLICKÝ JAZYK 
(FLO) 
TP 27 

 
Food 

 
Videohovory: 

  
pondělí v 9:20 
čtvrtek v 10:25 

• procvičuji healthy a unhealthy food 
• v učebnici na straně 22 čtu comics 
• v učebnici na straně 23 čtu a překládám jídle v UK 
• v pracovním sešitě na stranách 24 až 26 vypracuji 

všechna cvičení 
• vypracuji a odešlu úkol v Classroomu  

 

Pozor další online hodina bude zase v pondělí v 

9:20 

UČIVO:  
Happy street 2, Unit 3 - práce s učebnicí (strany 22 a 23) a 
pracovním sešitem,  
Úkol v Classroom. 
Slovní zásoba, zdravá a nezdravá jídla, čas, restaurace. 

MATEMATIKA 
 
pracujeme s velkými 

čísly 
 
   Videohovor: 
 

 v úterý po 
skupinkách 

  (M/ČJ) 
  

CÍLE: 
- pamětně sčítám a odčítám velká čísla 
- bezpečně čtu, zapisuji a porovnávám velká čísla. 

UČIVO: 
Učebnice:  
Přepis příkladů do sešitu a jejich vypočítání 
Vyzkoušej tvořivý úkol ze str.72/cv.16a) b).  
Pokud si troufneš, můžeš zkusit výzvu - výroba krychle z papíru 
ze str.70. 
Pracovní sešit (2.díl)-  
str.17/cv.5, str.19/cv.3 
str.18/cv.9, str.19/cv.2(tato 2 cvičení budeme dělat v rámci online 
konzultací ve čtvrtek) 
Google učebna: 
1 pracovní list 
Kvíz na zápis velkých čísel 
Odkazy na online procvičování na portále umíme to. 
 
Info k videohovorům: 
V úterý si uděláme společně některá cvičení z učebnice, měj 
připravený pracovní sešit, společně vypracujeme cv.1 ze str.13 a 
cv.6 ze str. 17 
 
Ve čtvrtek od 8:25 do 10:00 budu opět k dispozici, abychom 
společně udělali některá cvičení z pracovního sešitu. 

NÁŠ SVĚT 
 

Keltové/ 
příchod Slovanů 

CÍLE: 
• udělám si zápisek do sešitu k době železné a 

Keltům(pondělí) 
• seznámím se se Slovanským kmenem na našem 

území 



 

Videohovory: 
pondělí 
od 10:25 

(NSV/OSV) 
   

UČIVO: 
Shrnutí učiva o Keltech (v rámci videohovoru v pondělí), zapsání 
učiva ke Keltům-samostatně (v učebně bude opět text určený k 
přepsání, další materiály k možnosti dotvoření zápisku). 
 
Povíme si více o příchodu Slovanů na naše území. 
 
Videohovor: 
Shrneme si období spojené s Kelty a seznámíme se se Slovany. 

Předmět SPP 
Videohovory 

Devčata: 
pondělí  11:15  

Hoši: 
čtvrtek 8:25 

Setkání v online prostředí, přihlašujete se přes odkaz v učebně 
Google classroom SPP 4.třída. 

Milí rodiče a milé děti, 
 
Ve středu neprobíhají povinné online hovory, nabízí se prostor pro děti setkat se v tento den 
na meetech ve malých skupinkách, kde by děti měly nachystanou samostatnou práci, kterou 
by dělaly společně na dálku (taková online centra aktivit). Více k tématům, organizaci a 
rozdělení do skupinek bychom vyřešili v rámci pondělního videohovoru a konkrétní 
informace budou uvedené v jednotlivých učebnách. 
  
Ve čtvrtek nabízíme 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 

 


