
 
 

 

30. týdenní plán 

6.4. - 9.4. 2021 

ČESKÝ JAZYK 
 

Skloňování podle 
vzorů rodu středního 

a ženského 
 

Videohovory: 
 

středa 
v 8:25(LAU) 
v9:20(FLO) 

ČJ/M 
 

pátek 
od 8:25 

(NSV/ČJ) 

CÍLE:  
• přiřadím podstatné jméno ke správnému vzoru rodu 

mužského 
• ctím psaní koncovek u podstatných jmen rodu 

středního a ženského 

UČIVO 
Učebnice: str.69-70. 
Pracovní sešit do čj, 2.díl: str. 13,14. 
Google učebna:  
1 pracovní list na opakování rodu středního a  ženského. 
Odkaz na online procvičování (portál umíme to). 
Online test na vzory rodu středního a ženského (přístupný ve 
středu od 10:25). 
Každodenní četba alespoň 15 minut. 
 
Informace k videohovorům: 
Ve středu si zopakujeme psaní koncovek podle vzorů rodu 
středního a ženského. 
 
V pátek si shrneme pravěk (včetně Keltů a Slovanů).  

 
Čtení: každodenní četba alespoň 15 minut. 

ANGLICKÝ JAZYK 
(LAU) 

 
Animals 

 
Videohovory: 

 
čtvrtek v 10:25 

CÍLE: 
• čtu texty o zvířatech 
• popíšu zvíře a srovnám jej 

UČIVO:  
Unit 4 
28- 31 
Úkoly jsou zadány v Učebně. 

ANGLICKÝ JAZYK 
(FLO) 

 
Animals 

 
Videohovory: 

  
 

čtvrtek v 10:25 

CÍLE:  
• učím se slovíčka UNIT 4 
• popisuji zvířata, jaká jsou (big, dangerous, funny, …) 
• srovnám zvířata s využitím 2. stupně přídavných 

jmen (bigger, smaller, faster, ..) 
• v pracovním sešitě na stranách 29 a 30 vypracuji 

vždy cvičení 2    

UČIVO:  
Happy street 2, Unit 4 - práce s učebnicí na stranách 24 až 26, 
cvičení v pracovním sešitem na stranách 29 a 30,  
Slovní zásoba, ZOO, sloveso to be, přídavná jména. 



MATEMATIKA 
 
pracujeme s velkými 

čísly 
 

Videohovor: 
 

středa 
v 8:25(LAU) 
v9:20(FLO) 

ČJ/M  

CÍLE: 
- zaokrouhluji na stovky, tisíce a desetitisíce 
- samostatně vyřeším hady a přepíšu do rovnic se zvířátky   
  dědy L. i do čísel. 

UČIVO: 
Pracovní sešit (2.díl)-  
str.24/cv.8, 9, str.25/cv.4, str.26/cv.8 
Google učebna: 
Pracovní list 
Úkol na portále umíme to. 

NÁŠ SVĚT 
Opakování 

 
Videohovor: 
úterý v 9:20 
(celá třída) 
NSV/OSV 

 

pátek 
od 8:25 

(NSV/ČJ) 

CÍLE: 
• Sdílení off-line výuky 
• shrnutí poznatků o pravěku a počátku středověku v 

naší zemi. 

UČIVO: 
 
V rámci úterního hovoru budeme sdílet Velikonoční off-line 
výuku. 
 
V pátek si shrneme a zopakujeme podstatné informace k 
pravěku/včetně Keltů a Slovanů).     

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 
Videohovor 
čtvrtek 8:25 

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

Milí rodiče a milé děti, 
 
V příštím týdnu proběhnou poslední centra aktivit a to v úterý od 10:25. Rozpis, kdo kam se 
má připojit, bude opět zveřejněný 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

