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4. A 

 

9. TÝDENNÍ PLÁN – distanční výuka 

na týden od 25. 1. – 29. 1. 
 

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

                                                                   Messenger, WhatsApp – Pavla Matušková 

Sdělení třídního učitele: 

Vážení rodiče,  

Moc Vás zdravím v dalším týdnu distanční výuky a děkuji za spolupráci při výuce dětí.  

Protože hodně učiva uděláme na hodině, je nanejvýš žádoucí, aby se děti připojovaly pravidelně, aby 

mohly pracovat společně a nepřišly o vysvětlení učiva. 

Prosím také o sledování aktuálních informací na webu školy a v e-mailové poště. 

Děkuji za spolupráci!!!  

 

Sdělení vedení školy: 

Vydávání výpisu vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 

Výpis vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 se bude vydávat ve čtvrtek 28. 1. 2021. 

Žáci či rodiče si mohou výpis vysvědčení vyzvednout kdykoliv během dne, od 8:00 – 15:00 ve 

vestibulu školy.  

Nevyzvednuté výpisy vysvědčení budou k dispozici ve vestibulu ještě následující týden, tj. od 1. – 5. 

února (týden před jarními prázdninami) a to pro žáky či rodiče žáků, kteří budou pracovat 

v distančním režimu. Po jarních prázdninách bude možno výpis vysvědčení převzít od třídního 

učitele. 

Milí žáci! 

Tento týden vás opět všechny chválím za plnění úkolů a školních povinností.  

Vím a chápu vás, že je čím dál těžší učit se doma. Zdraví je v této době nejdůležitější, ale vzdělání 

také. Jste moc šikovní a já věřím, že společně to vše ještě chvíli zvládneme.  

Pracujte podle plánu, nepřeskakujte!!! 
Každý den je online hodina přes GOOGLE MEET.  

Vždy se setkáme v 8:45 – to je jako druhou vyučovací hodinu a pokračujeme podle potřeby. 

Cením především snahu, ale na druhou stranu budu hodnotit to, když úkoly nesplníte. 

                                                                                                        

 Vaše paní učitelka 
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Český jazyk:   

Tento týden budeme dál třídit podstatná jména rodu středního podle vzoru a budeme procvičovat 

psaní y/i v koncovkách slov. 

Také se ještě zaměříme na skloňování slov podle vzorů 

1) Sešit ČJ – vyskloňuj v jednotném i množném čísle slova: tykadlo, přísloví, kotě, hřiště 

Vezmi si na pomoc tabulku se vzory!!!! 

Další úkol oznámkuji. Budeš věty opisovat a doplníš správně i/y 

2) Učebnice str. 109, cv. 10 a) – přepiš do sešitu ČJ (pozor na koncovky y/i)  - známkuji (Z) 

        Nezapomeň na správný postup!!!: 

 Opíšeš větu - Cesta vedla přímo mezi (pole) slovo v závorce dáš 

do správného tvaru 

 Dopíšeš správný tvar do věty -  Cesta vedla mezi pol_  

 Určíš si vzor – pole – moře – poli - moři 

 Teprve teď doplníš i – poli!!! 
 

Dále si ujasníme třídění podstatných jmen rodu středního podle vzorů kuře, stavení  

3)  Pracovní list -  celý – začneme na online hodině 

 

4) Pracovní sešit – str. 33, cv. 5  - známkuji (Z) 

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

Milá třído , 
 
stále zůstáváme u sportů. 
  

1. Přepište a naučte se slovíčka 7. lekce. 
 

2. Přečtěte a přeložte si nahlas články v učebnici na str. 18. 
 

3. V pracovním sešitě si vypracujte celou str. 10 a pošlete na můj e-mail (ne na 
Messenger) do čtvrtku 28. 1. nebo přineste do vestibulu školy. 

 
 Pracovní sešity, které tam necháváte ke kontrole, si prosím podepište! 
 
Kdo máte možnost, zkuste si  cvičení na Free time activities worksheet a stáhněte si do 
chytrého telefonu/tabletu aplikaci k procvičování slovíček DUOLINGO. 

Těším se v úterý na Meetu . P. Baťová 
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Matematika: 

Tento týden začneme nové učivo a to PÍSEMNÉ NÁSOBENÍ. 

Písemně už umíme sčítat i odčítat a nyní k tomu přidáme násobení.  

Začneme jednoduše bez přechodu přes desítku, tu přidáme později, až se naučíme postup. 

Podívej se pozorně na postup, který si vysvětlíme v pondělí na online hodině!!! 

1) Nalepit zápis z přílohy do sešitu M 

 

2) Učebnice str. 36, cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6 – vše do malého sešitu M -  začneme společně na 

online hodině 

 

3) Pracovní sešit str. 18, celá - procvičování 

 

 

Přírodověda: 

 

Tento týden si zopakujeme vlastnosti látek. Už víme, že látky jsou všechny věci kolem nás. Jak je 

rozdělujeme a měříme, si nyní zopakujeme. Nejdříve se zaměříme na délku a hmotnost.  

Vše už znáte z minulého roku, takže by to pro vás neměl být žádný problém. 

 

1) Učebnice str.  48 – 49  – prohlédnout a přečíst nahlas 

2) Pracovní sešit str. 26 – vyplnit – pracuj s pomocí učebnice 

 

 

Vlastivěda:  

Začneme nové učivo o České republice – a to Povrch České republiky 

Je to vlastně povídání o horách, pohořích a nížinách.  

Uvidíte, že spoustu věcí už znáte, jen si to všechno ujasníme a roztřídíme. 

1) Učebnice str. 23 – přečíst  - uděláme společně na online hodině 

2) Pracovní sešit str. 14 – nahoru nalepit zápis 

- vyplnit str. 14, cv. 1, 2, 3 

Čtení:  

Čtení si nechte na prázdninový den – čti nahlas!!!! 

 

1) Společná četba – Robinson Crusoe – Zemětřesení a nemoc 
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Jak si můžeš učivo rozvrhnout                             PLÁN PRO TEBE 

Pondělí 

Hodina „meet“ – přivítání a rozvrh učení M (8:45) 

M –  Učebnice str. 36, cv. 1, 2, 3 – do sešitu M – začneme na online hodině – vysvětlení – účast všech!!! 

AJ – Napsat a postupně naučit slovíčka 7. lekce 

        Přečtěte a přeložte si nahlas články v učebnici na str. 18. 

 

ČJ – do sešitu čj - vyskloňuj v jednotném i množném čísle slova: tykadlo, přísloví, kotě, hřiště –  

Vezmi si na pomoc tabulku se vzory!!!! 

Úterý 

Hodina „meet“ – AJ (8:45 – 9:30)           

ČJ – Učebnice str. 109, cv. 10 a) – přepiš do sešitu ČJ (pozor na koncovky y/i)  - známkuji (Z) 

M –  Učebnice str. 36, cv. 4, 5, 6 – do sešitu M 

AJ –  Pracovní sešit str. 10 – celá - začni 

Středa 

Hodina „meet“ – ČJ (8:45) 

ČJ – Pracovní list – rod střední – celý – začneme na online hodině 

AJ –  dodělej cvičení v pracovním sešitě a pošli paní učitelce 

 

M – pracovní sešit – str. 18, cv. 10, 11, 12, 13 

PŘÍ – učebnice str. 47 – 51 – přečíst  

          Pracovní sešit str. 26, pracuj s pomocí učebnice 

 

Čtvrtek 

Hodina „meet“ – VL (8:45),  ROZDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ – ÚSTNĚ - 

ČJ – Pracovní sešit str. 33, cv. 5 – Známkuji (Z) 

M – Pracovní sešit str. 18, cv. 14, 15, 16 

VL – str. 23 – přečíst a pracovní sešit str. 14 – společně na online hodině 

 

Pátek 

Pololetní prázdniny 

ČT – čtení na prázdniny – Robinson Crusoe – Zemětřesení a nemoc 

Milé děti!!! 

Pracujte postupně a co nejvíc samostatně.  Práci si rozvrhněte podle plánu, učivo nepřeskakujte.                                                                                                           

A nezapomeňte své úkoly postupně posílat. Můžete využít školní g-mail, Messenger, WhatsApp nebo mi zavolat. 

Mějte se krásně                                                                                Vaše paní učitelka 
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ČESKÝ JAZYK – PRACOVNÍ LIST 
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ČTENÍ NA PRÁZDNINY  
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Nalepit zápis do sešitu M 

 

 

PÍSEMNÉ NÁSOBENÍ 

 

 

 

 

Nalepit zápis do pracovního sešitu PŘÍ - nahoru 

 

 


