
 
 

35. týdenní plán 
10.5. - 14.5. 2021 

ČESKÝ JAZYK 
Slovesa 

 
Opakujeme 

Koncovky podle vzorů 
podstatných jmen/ 
vyjmenovaná slova 

 
Vidohovory: 

 Pondělí (10:25) 
Středa  

8:25(Lau) 
9:20(Flo)  

CÍLE:  
• Procvičím si vyjmenovaná slova po V 
• Doplňuji správné koncovky podstatných jmen  

UČIVO 
Pracovní sešit do čj, 2.díl: po str. 23 a 24 
Pracovní listy, máte okopírované za školy, někdo má už 
rozpracované. 
Úkol na portále umíme češtinu 
Online procvičování učiva 

ANGLICKÝ JAZYK (LAU) 
           

Lekce 6:  
Just for fun! 
videohovor:  
pondělí 9.20 
čtvrtek 10.25  

CÍLE:  
• popíšu, co ráda dělám 
• pojmenuji dny v týdnu 

UČIVO: ¨ 
Lekce 5: In the town 
36+37 

ANGLICKÝ JAZYK (FLO) 
 

Unit 6:  
Just for fun! 
videohovor:  
čtvrtek 10.25  

CÍLE:  
• popíšu, co ráda dělám 
• pojmenuju dny v týdnu 
• v pracovním sešitě si dodělám všechna cvičení UNIT 5  

UČIVO: Lekce 6: Just for fun! 
str.40-42  

MATEMATIKA 
 

Pamětné sčítání a 
odčítání velkých 

čísel/převody jednotek 
Videohovory: 

úterý 
8:25(1sk) 
9:20(2sk) 

10:25(3sk) 
11:15(4sk) 

(M/ČJ) 

CÍL:  
- Pamětně a bez chyb sčítám a odčítám velká čísla 
- Převádím jednotky objemu, hmotnosti a délky 

UČIVO: 
Pamětné počítání s velkými čísly, převody jednotek. 
2 pracovní listy: první je oboustranný list na písemné dělení, ten 
už jsme rozpracovali ve škole, druhý jednostranný na počítání s 
velkými čísly a převody jednotek (oba máte vytištěné ze školy, 
jsou i součástí TP, budou i v google učebně). 
Úkol na portále umíme matiku 
Online procvičování učiva 
  



NÁŠ SVĚT 
 

Vznik českého státu, 
vláda Přemyslovců/ 

Živočichové 
Videohovor 

pátek 
8:25  

CÍLE: 
- seznámím s rodem Přemyslovců 
- popíšu stavbu těla obratlého a bezobratlého živočicha 

UČIVO: 
Přiblížíme si vznik prvního Českého státu a vládu Přemyslovců 
Podíváme se více na stavbu těla živočichů. 
Google učebna: 

1. Odkaz na krátké video a následné zodpovězení kvízových 
otázek z živočišné říše 

2. Materiály k vypracování okopírovaného pracovního listu 
ke stavbě těla živočichů. 

3. V pátek v rámci online hovoru si přiblížíme Přemyslovce  

Předmět SPP 

Videohovor 

po 11:15/holky 

čt 8:25/kluci 

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

Milí rodiče a milé děti, 
v pondělí se setkáme online, jak jsme byli zvyklí dříve. 
Pracovní listy dostaly děti ve škole vytištěné, jsou přiložené i pod týdenním plánem, budou 
i v google učebně. 
Hotovou práci není třeba fotit a posílat elektronicky. Stačí, když ji děti přinesou do školy v 
pondělí, kdy se opět setkáme na živo. 
 

Příjemné dny pře Jana Šnévajsová, Zdeňka Smékalová a Marcela Jenišová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 



 



 



 



 

 


