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4. B 
 

9. TÝDENNÍ PLÁN – distanční výuka 

na týden od 25. 1. – 28. 1. 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 všechny s novým pracovním týdnem a jak nám číslo týdenního plánu napovídá, 

jedná se již o 9. týden tohoto školního roku, který děti – žáci, tráví mimo školu a snaží se za pomoci 

Vás rodičů a učitelů zvládat školní povinnosti. Věřím, že vědomosti dětí se tímto způsobem výuky i 

přes všechny překážky této doby dále rozvíjejí. K tomu, aby to tak bylo, vedeme děti k návykům 

pravidelnosti a samostatnosti při plnění každodenních úkolů.  

I v následujícím týdnu bude probíhat výuka beze změny, připomínám, že v úterý mají žáci 

dvě online setkání:  

 výuka dle týdenního plánu s třídní učitelkou v čase 8,30 – 9,30 hod. 

 výuka AJ s paní učitelkou a s rodilým mluvčím v čase 9,45 – 10,30 hod. 

 

 

Sdělení vedení školy: 

Vydávání výpisu vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 (pro 3. – 9. ročník) 

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. 

 

 

                                                                    Děkuji za spolupráci, tř. učitelka Lenka Klíčová 
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PONDĚLÍ _________________________________________________________________str. 1 

ČESKÝ JAZYK 

1. Sešit 

 datum, utvoř si podle pravítka 4 sloupečky 

 do každého sloupečku nadepiš vzor rodu ženského 

 žena, růže, píseň, kost 

 1 – 7 pádů pod sebou, skloňuj vzory v jednotném čísle 

 vynech řádek a znovu nadepiš 4 sloupečky pro skloňování vzorů v množném čísle 

 u slov, kde je v koncovce i/y barevně zvýrazni podle uč. str. 113 

2. Tabulka skloňování vzorů rodu ženského – náhled 

3. Koncovky u vzorů 

 žena – a             růže – e             píseň – souhláska         kost – souhláska 

 vzory: píseň – kost    opět zdůvodnění v 2. pádu: bez písně -  e/ě 

                                                                               bez kosti -  i  
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PONDĚLÍ _________________________________________________________________str.2 

 

4. Cvičení níže 

 

         koncovka  a / e,ě                                            koncovka souhláskou 

podst. jm. 1.p.             vzor                            podst. jm.1.p.      2.p.             vzor 

____________ - ____________                    _________ - _________ - __________ 

____________ - ____________                    _________ - _________ - __________ 

____________ - ____________                    _________ - _________ - __________ 

____________ - ____________             

____________ - ____________ 

____________ - ____________ 

  

MATEMATIKA 

Písemné násobení 

1. Učebnice str. 36 – nahoře, rámeček – vysvětlení postupu 

 příklad z rámečku si barevně také opiš do sešitu 

2. Uč. 36/1 – 4 příklady - počítej do sešitu, ke kontrole bez Meetu 

3. Uč. 36/3 – 4 příklady – do sešitu 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

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! 
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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 

 

ÚTERÝ_____________________________________________________________________str. 1 

ČESKÝ JAZYK 

1. Obrázek si nalep do sešitu  

2. Zhlédni prezentaci k učivu na odkaze:  

 https://slideplayer.cz/slide/3315895/ 

3. Učebnice str. 111/2 

 roztřiď slova podle vzorů (žena, růže, píseň, kost) 

 koncovka slova v 1. p. ti napoví 

 nezapomeň – končí-li slovo jakoukoliv souhláskou, zdůvodni si 2. p. 

4. Toto cv. přepiš pomocí 4 sloupečků s nadpisem vzorů do sešitu 

5. Cvičení níže– plň zde dle zadání: 

 společně, ke kontrole děti bez Meetu 

                    2. p., č. j.          6. p., č. mn.             vzor  

https://slideplayer.cz/slide/3315895/
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ÚTERÝ__________________________________________________________________str. 2 

6. Cvičení níže– dle zadání 

 společně, ke kontrole děti bez Meetu 

 

 

 

MATEMATIKA 

1. Učebnice str. 37 -  nahoře rámeček s postupem počítání přes desítku 

 opiš si oba příklady z rámečku barevně  

 POZOR – do výsledku zapisuješ pouze jednotky z příkladu, desítky (palec – více 

prstů) jdou dále, např.:(sleduj barevné rozlišení) 

 

265           4 . 5 = 20 __ 0 zapíšu do výsledku, 2 (desítky) jdou dále 

.   4           4 . 6 = 24 __ 2 (prsty) + 24 = 26 __ 6 zapíšu a 2 jdou dále 

10 6 0           4 . 2 = 8  __ 2 + 8 = 10 __ toto číslo je poslední, a proto ho zapíši celé 

 

2. Uč. str. 37/1 celé – písemné násobení dvouciferným i trojciferným číslem 

 odhad si vyzkoušej – „ z paměti“ odhadni výsledek na stovky – nezapisuj 

 zaokrouhlovat – zadání pod příklady nemusíš 

VLASTIVĚDA 

1. Pracovní  list – vzadu v příloze 

 opakování učiva 

 odpovědi vyhledávej v sešitě, odpovědi tam naleš 

  všichni, oznámkuji 

 

STŘEDA___________________________________________________________________str. 1 

ČESKÝ JAZYK 

1. Učebnice str. 112/2b – nahoře 

 slova dej do 1. p. a přiřaď vzor 

 písemně do 4 sloupečků do sešitu 

2. PS str. 33/1 – společně, ke kontrole děti bez Meetu 
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3. Cvičení níže - přepiš do sešitu 

  všichni foto sešitu, oznámkuji 

 

MATEMATIKA 

1. Pracovní list – v příloze vzadu 

 procvičování,  všichni 

 

PŘÍRODOVĚDA 

VLASTNOSTI LÁTEK  

1. Učebnice str. 47, 48, 49, 50 – pročti si, opakování. 

2. Dokážeš vysvětlit tyto pojmy? 

a) skupenství 

b) veličiny 

c) měřící prostředky – měřidla 

d) jednotky 

3. Doplň následující tabulku, potom si ji nalep do PS str. 26/ nahoře, neposílat 

 

Veličina délka     

Skupenství   kapalné   

Měřidlo    teploměr  

Zákl. 

jednotka 
 kg    

Další 

jednotka 
    s 

 

4. PS str. 27/3 - osmisměrka 
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ČTVRTEK_________________________________________________________________str. 1 

ČESKÝ JAZYK 

1. Cvičení - doplň vzory rodu ženského 

 

2. Cvičení 

 vyhledej v textu podstatná jména, podtrhni je a vypiš je do tabulky 

 urči u slov pád, číslo a rod 

podstatné jm. pád číslo rod vzor 
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ČTVRTEK_________________________________________________________________str. 2 

MATEMATIKA 

1. PS str. 20/ 1, 2, 3 

 neposílat, kontrola následně ve škole 

 

VLASTIVĚDA 

1. Učebnice str. 18- 19 – pozorně si přečti text 

2. Příloha vzadu s textem  

 barevně si v něm zvýrazni to, co je v textu důležité 

3. Pracovní list  

 vzadu v příloze – na základě textu v uč. a předchozím textu tady v příloze vypracuj 

PL -  

 

 

 

 

 

 



strana 9 z 14 

 

VLASTIVĚDA   ÚTERÝ    , ZNÁMKUJI 

Podle přírodních a kulturních památek, obrázků dopiš název kraje a jeho krajské město. 
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            str.2 

 

Odpovědi na podotázky pište sem: a) si řekněte ústně 

b) …………………….……………………  a   ………………………………………………. 

c) ………………….……,   ……………………………  a   …………….……………………. 

Ke kterému kraji se nehodí žádný z těchto popisů? …………………………………………… 
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MATEMATIKA    STŘEDA    všechno i G 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Zadání do Geometrie vystřihni a nalep do sešitu G, postupně dle zadání rýsuj do sešitu 

a zapisuj délky úseček do rámečků 



strana 12 z 14 

ČESKÝ JAZYK   ČTVRTEK                                    všichni 
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VLASTIVĚDA  NALEP DO SEŠITU - TEXT  ČTVRTEK 

NAD MAPOU ČR 
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VLASTIVĚDA  ČTVRTEK PL -nalep do sešitu    

 


