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4. A 

 

TÝDENNÍ PLÁN – distanční výuka 

na týden od 19. 10. – 23. 10. 
 

Třídní učitel:   Mgr. Pavla Matušková,   pavla.matuskova@seznam.cz   tel. 607 934 198 

Sdělení třídního učitele: 

 

Vážení rodiče, 

Zdravím Vás opět touto netradiční cestou a děkuji za pomoc a trpělivost s dětmi při učení. 

Na tento týden jsem dětem na konci plánu připravila rozpis, jak si mají učivo rozvrhnout. Pokud vše 

nestihnou, mají ještě prázdninový týden, kdy mohou postupně vše dodělat. Na prázdninový týden se další 

učivo posílat nebude. A pokud vše půjde dobře, tak se s dětmi ve škole sejdeme 2. 11. 

 

V tomto týdnu budeme opakovat a procvičovat – učivo a zadané úkoly by děti  měly zvládat samostatně nebo 

s Vaší dopomocí. 

Pokud nemáte možnost tisku tohoto týdenního plánu a případných pracovních listů, tak je pro Vás 

tištěná verze k dispozici ve škole ve vestibulu na hlavní budově.  

  

 

Milí žáci! 

Moc vás všechny zdravím a doufám, že jste neměli žádný velký problém a učivo, které jsme si společně ve 

škole naplánovali, jste zvládli.  

Prosím, mějte na paměti, že nyní je domácí výuka povinná, a proto vás prosím, abyste pracovali 

opravdu pečlivě a snažili se. Vím, že ne vše se podaří výborně, ale musím vidět zájem a snahu učivo 

splnit. 

 

Prosím, pracujte podle svých možností, každý den si k učení sedněte a vypracujte naplánovaná cvičení.  

 

V úterý máte hodinu s Andym ve virtuální třídě ZOOM.  

 

Ve čtvrtek 22. 11. v 17: 00 hodin se sejdeme v naší virtuální třídě ZOOM a společně si zkontrolujeme 

alespoň část učení.   

Heslo: 188 196 

Pokud někdo bude potřebovat návod na stažení aplikace ZOOM, tak mne kontaktujte a já Vám ho 

pošlu na email. 

 

Přeji vám hodně zdaru při učení.                

 

                                                                                                     vaše paní učitelka 
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Český jazyk:   

V tomto týdnu budeme dále opakovat vyjmenovaná slova. Zaměříme se na VS po V a Z.  

1) Pracovní sešit: str. 20, cv. 2, 3.        str. 21, cv. 3, 1. s         tr. 23, cv. 5 

2) Učebnice str. 63, cv. 3 – přepiš do malého sešitu ČJ 

Anglický jazyk:   Bc. Petra Baťová, skolabatova@seznam.cz 

Milí žáčci, posílám vám práci, kterou si rozvrhněte tak, abyste ji splnili do 1. 11. .  

1) Kromě slovíček si ještě zopakujte sloveso "mít" - "have/has got", a to v prac. sešitě na 

str. 56, cv. 2 a 3,   str. 60, cv. 1 a   str. 61, cv. 4. 

 

2)  V úterý 20. 10. bude virtuální setkání s Andym, kde budete toto učivo procvičovat: 

Téma: Setkání s Andym - 4. A      -  Čas: 20. 10. v 9:00 hod. 

Internetový odkaz: 

https://us05web.zoom.us/…T09 

Meeting ID: 830 8089 3520 

Passcode: 1ZKW2p 

                                                              Mějte se hezky, těším se na vás !                P. Baťová 

Matematika: 

Zaměříme se na opakování sčítání a odčítání, počítání se závorkami a zaokrouhlování. 

1) Pracovní sešit: str. 5- celá 

Připomeňme si, jak počítáme příklady se závorkami: nejdříve vždy vypočítáme závorku 

(230 + 340) + 430 = 570 + 430 = 1 000 

 

2) Učebnice str.18, cv. 1 – přepiš do malého sešitu M 

Zaokrouhlování je vysvětlené v učebnici, pokud si nepamatujete, přečtěte si a zopakujte si. 

 

      3)Postupně procvičuj násobilku na pracovním listě. 

Přírodověda: 

Příroda na podzim – U lidských obydlí  

Tento týden se podíváme na přírodu a zvířata kolem lidských obydlí. Zopakujeme si, jaké stromy rostou na 

zahradách, jak rozdělujeme zeleninu. Zaměříme se i na zvířata kolem lidských obydlí. 

1) Učebnice str. 24, 25 – přečíst 

2) Pracovní sešit – str. 13, 14, 15 –  postupně vyplň. V učebnici si můžeš přečíst str. 26– 28.  

Čtení:  

1) Nakopírovaná pohádka – Král měl tři syny (Ve složce máte na tento týden pracovní list 

s okopírovanou pohádkou. Pohádku si přečtěte a zodpovězte otázky pod textem. Tak, jak 

jsme si to vysvětlili ve škole).  

2) Hlasité čtení – vlastní knížka 
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A jak si učivo rozvrhneš? 

 Nabízím ti, jak můžeš celý týden pracovat. 

Pondělí 

ČJ – PS str. 20, cv. 2, 3. 

AJ – PS -str. 56, cv. 2 a 3,  

M – PS str. 5, cv. 14 

Úterý 

ČJ – PS str. 21, cv. 3, 1 

M – PS str. 5, cv. 15, 16 

AJ – setkání s Andym (ZOOM)!!! – procvičování 

Středa 

ČT – přečíst pohádku a napsat odpovědi na otázky 

AJ – PS – str. 60, cv. 1 

M – PS str. 5, cv. 17, 18, 19 

Pří – PS str. 13 

Čtvrtek 

ČJ – učebnice str. 63, cv. 3 – přepis do sešitu 

AJ - PS str. 61, cv. 4. 

M - PS str. 5, cv. 20 

Pří – PS str. 14 

Pátek 

ČJ – PS str. 23,  cv. 5 

M – učebnice str. 18, cv. 1 – do sešitu M 

Pří – PS str. 15 

ČT – čti nahlas vlastní knížku 

Milé děti!!! 

Pokud vše nestihnete, nic se neděje. Můj plán je jen návrh a můžete si učivo rozvrhnout podle 

sebe. Máte ještě prázdninový týden, aby se vám podařilo vše dodělat. Pracujte postupně a co 

nejvíc samostatně. Přeji vám hodně zdaru a nezapomeňte na možnost spojení přes messenger, 

WhatsApp nebo Zoom.  

Mějte se krásně                                        Vaše paní učitelka 

 


