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4. B 

 

18.TÝDENNÍ PLÁN – distanční výuka 

na týden od 6. 4. – 9. 4. 2021 
 

Třídní učitel:   Mgr. Lenka Klíčová,   klicova.l@seznam.cz,   Lenka Klíčová na Messengeru i 

What´s up 

Sdělení třídního učitele: 

           Vážení rodiče a milé děti, 

zdravím Vás po velikonočních svátcích, kdy jste si doufám odpočinuli od všedních starostí této 

nelehké doby. Čeká nás zkrácený školní týden a z důvodu mé nepřítomnosti ve čtvrtek a pátek 

budou následující dny opakovací. Ve čtvrtek mi s výukou pomůže paní asistentka Kaucká a v pátek 

on-line hodina odpadá, děti mají přichystanou samostatnou práci, kterou mi po dopoledním splnění 

zašlou ke kontrole. 

        Žákovské knížky - hodnocení uplynulého období od ledna do konce března je zapsáno 

v žákovských knížkách. Vyzvedávejte si je ve vestibulu školy v dopoledních hodinách. Pokud 

budete mít k hodnocení jakýkoliv dotaz, případně připomínku, neváhejte se na mě obrátit. 

          Touto cestou bych také chtěla poděkovat rodičům za podporu a pomoc svým dětem, kteří se 

ochotně zapojily do naší „Jarně – velikonoční“ výzvy. Prezentaci zaslaných fotografií jsme společně 

s dětmi již zhlédli a pro Vás ji vkládám do učebny na Google – Učebna – Velikonoce. Aktuální 

příspěvek k této akci naleznete také na webových stránkách naší školy. 

          Doufám, že se od příštího týdne uvidíme s dětmi již společně ve třídě, moc se na toto setkání 

už těším. Nyní Vám přeji úspěšný pracovní týden, dětem bezproblémové zvládnutí zadaných úkolů. 

                                                                          Děkuji za spolupráci, s pozdravem Lenka Klíčová  

Sdělení vedení školy: 

     Vážení rodiče, 

dle vyjádření MŠMT je prioritou Vlády ČR návrat dětí do škol od 12. dubna 2021. Návrat se 

prozatím týká dětí 1. stupně a to v rotačním režimu (ve škole se v prezenční podobě výuky 

střídají celé třídy). Jestli se tento návrat opravdu uskuteční, se rozhodne teprve v následujícím 

týdnu, na základě jednání Vlády ČR (pravděpodobně v úterý). 

Prosím sledujte webové stránky školy, FB stránku „Javorník a jeho dění“ a také informace od 

svých třídních učitelů. Jakmile budeme mít veškeré informace, o které se budeme moci opřít, 

organizaci zveřejníme. 

                                                                                             Děkujeme za pochopení a součinnost 
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ÚTERÝ 
 

ČESKÝ JAZYK 

Společná práce: 

1. Opakování vzorů podstatných jmen rodu mužského, ženského  a středního 

 PS 37/2 – vypisujeme podstatná jména do sešitu (2 sloupečky po 5 slovech) a 

určujeme dle zadání 

 PS 37/3 – společně 

 Uč. str. 133/4a – vypisujeme pouze slova ke zdůvodnění a doplnění i/y 

Zadání k oznámkování: 

1. ČJ – PS str. 38/4 -  

2. M – PS str. 4/1, 2, 3, 4  

ANGLICKÝ JAZYK 

Milá třído ,  

doufám, že jste si Velikonoce pořádně užili a jste připraveni pustit se do další práce . Úkol pro 

tento týden bude vytvořit poster (plakát) o ročním období, které si vyberete.  

Na papíře  A4 bude nadpis ročního období a informace, které se k němu vztahují. Vše bude 

samozřejmě v angličtině . Pište ve větách nebo heslech a namalujte k tomu příslušný 

obrázek. Nechci, abyste kopírovali věci z internetu a pak vložili do překladače. Používejte 

slovní zásobu a gramatiku jen tu, co znáte.  

Hodnotit budu nejen angličtinu, ale i celkové výtvarné zpracování, úpravu a náročnost 

posteru. Ti, kterým kreslení moc nejde (jako třeba mně ), mohou použít obrázky vystřižené z 

časopisů.  

Práce zkopírované, opsané či vytvořené někým jiným než vámi budou hodnoceny nedostatečně. 

Ať se vám daří . Zdraví P. Baťová 

 

 

STŘEDA 
 

VLASTIVĚDA 
 

1. PS str.16 a 17 – společné dokončení stran 

2. PL vzadu -  
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ČTVRTEK 

PŘÍRODOVĚDA 

Ekosystém park 

1. Učebnice str. 52 – 55 pozorně si prohlédni, přečti strany, obrázky a popisky u nich 

2. PS str. 29 – 31 – vyplňte cvičení 

 

PÁTEK 

SAMOSTANÁ PRÁCE 

On-line hodina odpadá. 

Splněné zadání mi odešli ke kontrole: 

M – PS str. 10 – celá strana 
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ÚTERÝ______________________________ ________________________________________ 

 

1. Obtáhni 3 hlavní řeky podle povodí, vypiš je na linky a dopiš k nim úmoří: 

     3. _______________ - úmoří___________________ 

     7. _______________ - úmoří___________________ 

     5._______________ - úmoří___________________ 

 

 

2. Zpaměti nebo podle mapy urči názvy řek podle čísel:  

1. ___________________   9. ___________________ 

2. ___________________   10. __________________ 

3. ___________________   11. __________________ 

4. ___________________   12. __________________ 

5. ___________________   13. __________________ 

6. ___________________   14. __________________ 

7. ___________________   15. __________________ 

8. _________________ 


