
 

 

 
28. týdenní plán 
22.3. - 26.3. 2021 

ČESKÝ JAZYK 
 

Skloňování 
podle vzorů 

rodu ženského 
 

Povinné 
videohovory: 

 
pondělí 
od 10:25 
celá třída 
(NSV/ČJ) 

 
středa 
v 9:20 

(celá třída) 
(ČJ) 

 
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 RŮŽE,PÍSEŇ, KOST) 
- v textu vyhledávám klíčová slova 

UČIVO 
Pracovní sešit do čj, 2.díl: str. 11,12. 
Google učebna:  
1 pracovní list na procvičení rodů ženského 
odkaz na online procvičování(portál umíme to) 
 
Čtení: každodenní četba alespoň 15 minut. 
 
Informace k videohovorům: 
V pondělí si připomeneme určování slovních druhů a vzory rodu          
ženského, odprezentujeme několik televizních vysílání. 
 
Ve středu si procvičíme psaní koncovek podle vzorů rodu ženského. 
 
V pátek si povíme o Sámově říši, v rámci Čj budeme pracovat s             
informacemi, klíčovými slovy.. 

ANGLICKÝ 
JAZYK (LAU) 

TP 28 
 

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 
27-29 
Úkoly jsou zadány v Učebně. 

ANGLICKÝ 
JAZYK (FLO) 

TP 28 
 

Animals 
 

Videohovory: 
  

pondělí v 9:20 
čtvrtek v 10:25 

CÍLE:  
- učím se slovíčka UNIT 4 
- v učebnici na straně 24 čtu comics ZOO 
- v učebnici na straně 25 poslouchám a odpovídám 
- v pracovním sešitě na straně 27 se naučím básničku  
- v pracovním sešitě na straně 28 vypracuji kvíz UNIT 3 

 

UČIVO:  
Happy street 2, Unit 4 - práce pracovním sešitem na stranách 27 a 28,  
Slovní zásoba, ZOO, sloveso to be.. 



MATEMATIKA 
 

pracujeme s 
velkými čísly 

 
   Videohovor: 
 

 úterý  
po skupinkách 

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

(M) 
 

 

CÍLE: 
- zaokrouhluji na stovky, tisíce a desetitisíce 
- bezpečně násobím indickým způsobem trojciferná čísla, 
správně přečtu výsledek. 

UČIVO: 
Pracovní sešit (2.díl)-  
str.20/cv.7, str. 21/cv.9,cv.10, str.22/cv.3 
 
Google učebna: 
1 pracovní list 
Úkol na portále umíme to. 
 
Info k videohovorům: 
V úterý si uděláme splečně některá cvičení z PS, měj připravený           
pracovní sešit. 

NÁŠ SVĚT 
SLované/ 

Sámova říše 
 

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

 
pátek 

od 8:25 
(NSV/ČJ) 

CÍLE: 
- vytvořím stručný zápisek do sešitu ke Slovanům 
- seznámím se s obdobím Sámovy říše 

UČIVO: 
Shrneme si podstatné informace o Slovanech, děti si samostatně 
vytvoří k tomuto tématu zápisek.  
Povíme si více o Sámově říši. 
 

TĚLESNÁ 
VÝCHOVA  

Milé děti, vyzkoušejte níže uvedený odkaz a zatočte si sportovním 
kolem štěstí. Máte štěstí! Můžete si zatočit hned několikrát po sobě, 
aby cvičení mělo efekt! 
Sportovní kolo štěstí - Náhodné kolo (wordwall.net) 

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, 
 
V příštím týdnu proběhnou 2x centra aktivit v určeném čase: 
Středa od 10:15 do 11:30 
Pátek od 10:15 do 11:30 
Podrobný rozpis (harmonogram) všech hovorů včetně center aktivit bude zveřejněn v           
pondělí ráno v google učebně. 
  
Ve čtvrtek nabízíme opět konzultační hodiny (možnost připojit se a společně dělat úkoly             
určené k samostatné práci) od 9:20 - 10:00 (M) a od 11:15-12:00(ČJ).  
 
                     Příjemné dny přejí Jana Šnévajsová, Zdeňka Smékalová a Marcela Jenišová 

https://wordwall.net/cs/resource/12952123/sportovn%c3%ad-kolo-%c5%a1t%c4%9bst%c3%ad


 


