
 

 

31. týdenní plán 

12.4. - 16.4. 2021 

ČESKÝ JAZYK 
 
Skloňování podle 
vzorů mužského 
 

Povinné 
videohovory: 

pondělí 
od 10:25 

(celá třída) 
 

středa 
v 8:25(LAU) 
v9:20(FLO) 

ČJ/M  

CÍLE:  
• přiřadím podstatné jméno ke správnému vzoru rodu 

mužského 
• přečtu nebo si poslechnu v audio verzi alespoň jednu 

starou českou pověst, napíšu k ní tv vysílání. 

UČIVO 
Učebnice: str.71-77(vybraná cvičení). 
Pracovní sešit do čj, 2.díl: str. 15,16,17. 
Google učebna:  
1 pracovní list na procvičení určování vzorů rodu mužského. 
Televizní vysílání: Přečti si/nebo poslechni na internetu některou z 
českých pověstí, napiš o ní svými slovy televizní vysílání.  
Každodenní četba alespoň 15 minut. 
 
Informace k videohovorům: 
V pondělí i ve středu se budeme učit přiřazovat a skloňovat podstatná 
jména rodu mužského podle správných vzorů. 

ANGLICKÝ 
JAZYK (LAU) 

 
In the town 

 
Videohovory: 
pondělí v 9.20 
čtvrtek v 10:25 

CÍLE: 
• čtu texty o zvířatech 
• pojmenuju místa ve městě  

UČIVO:  
Unit 4- dokončení 
Úvod do lekce 5: In the town 
str. 31-33 
Úkoly jsou zadány v Učebně. 

ANGLICKÝ 
JAZYK (FLO) 

 

Animals 
 

Videohovory: 
  

pondělí v 9:20 
čtvrtek v 10:25 

CÍLE:  
• opakuji si slovíčka UNIT 4 
• srovnám osoby a zvířata s využitím 2. stupně přídavných 

jmen (bigger, smaller, faster, ..) 
• popisuji kde co je pomocí předložek next to, between, 

opposite 
• v Classroomu se podívám na dvě videa 
• v pracovním sešitě na stranách31 až 33 vypracuji všechna 

cvičení, kromě poslechových    

UČIVO:  
Happy street 2, Unit 4 - práce s učebnicí na stranách 27 až 29, cvičení 
v pracovním sešitem na stranách 31 a 33,  
Slovní zásoba, animals, sloveso to be, přídavná jména, předložky. 

MATEMATIKA 
 

CÍLE: 
• napíšu si nejvíce samostatně bez pomoci druhého test  



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)  

UČIVO: 
Pracovní sešit (2.díl)-  
str.27/cv.11,str.28/cv.2,4, str. 37/cv.3 
 
Google učebna: 
1 pracovní list 
Úkol na portále umíme to. 
Online test v google učebně (zobrazí se v úterý od 8:00, termín 
odevzdání bude ještě tentýž den ve 13:00 - v testu budou příklady na 
zaokrouhlování, zápis velkých čísel, příklad na písemné sčítání, 
odčítání, násobení, písemné dělení a slovní úloha. 
 
Info k videohovorům: 
V úterý si uděláme společně některá cvičení z PS, měj připravený 
pracovní sešit. 

NÁŠ SVĚT 
Opakování 

 

 

pátek 
od 8:25 
(NSV) 

CÍLE: 
• seznámím se blíže s některými hrdiny starých českých 

pověstí  
• vyplním správně jamboard týkající se pravěku (starší a 

mladší doba kamenná, doba bronzová, doba železná, 
Slované a Sámova říše). 

UČIVO: 
V google učebně budou k zopakovaní jamborady k probranému 
učivu, děti si je můžou libovolně projít. 
 
Ve středu od 10:00 bude v google učebně přístupný jamborad - jakási 
forma “testu”, ve kterém bude třeba splnit některé úkoly a zodpovědět 
otázky. Vše bude vycházet z materiálů, se kterými jsme pracovali v 
rámci online hodin, ze zápisků, které si děti psaly. Termín odevzdání 
bude v tentýž den.  
 
V pátek si budeme povídat blíže o starých pověstech českých a jejích 
hrdinech..     

Předmět SPP 
Videohovor 

pondělí 
11:15(holky) 

čtvrtek 
8:25(kluci) 

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

Milí rodiče a milé děti, 
 
po celý týden se budeme setkávat jako obvykle v zaběhnutém režimu v předchozích týdnů.  
 
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 

 


