
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka  Taťána Štěchová 4. A 30. 3. – 3. 4. 2020 

PŘEHLED 

Milé děti, vážení rodiče, děkuji všem, kteří mi poslali pro zpětnou vazbu ofocenou 
domácí práci, foto, nebo referát o knize. Moc jste mě potěšili. Všem také děkuji za 

vaši domácí přípravu. Je velmi důležité především opakovat a procvičovat to, co jsme 
se už společně naučili ve škole. Příští týden budeme opakovat v matematice 
rovnoběžníky, práci s daty a dělení. V Českém jazyce budeme opakovat slovesa, 

jejich osobu, číslo a čas, jednoduché a složené tvary sloves, tvar určitý a neurčitý, 
pokusíme se přiřadit další vzor rodu mužského neživotného – hrad. V přírodovědě se 

seznámíme s živočichy žijícími volně v okolí lidských obydlí. Ve vlastivědě se 
pokusíme formou testu zopakovat téma Naše vlast a seznámíme se s mapou. Věřím 
vám, že úkoly zvládnete a obohatíte se o další zajímavosti a znalosti. Jste šikovní a 

umíte samostatně pracovat. Děkuji za vaši práci vám i rodičům a všechny moc 

zdravím. 

PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ČESKÝ JAZYK Slovesa 

Osoba a číslo sloves 

Jednoduché a složené tvary 

sloves, tvar určitý a neurčitý 

Vzor hrad 

Pracovní sešit str. 57, cvičení 1 a 2 

vypracujte. Cvičení 3 si můžete zahrát 

s rodiči 

Pracovní sešit str. 58, cvičení 1, 2, 3 a 4 

Učebnice str. 100, cvičení 1 a 2 do cvičného 

sešitu. Na straně 101 si pročtěte Zásobník 

informací 

Učebnice str. 101, cvičení 3 ústně, cvičení 

4, 5 a 6 písemně do cvičného sešitu 

 

MATEMATIKA Práce s daty 

Rovnoběžníky 

 

 

Dělení 

 

 

 

Pracovní sešit str. 22, cvičení 1, 2 a 3 

vypracovat 

Učebnice str. 114, cvičení 1, 2, 3, 4 do 

cvičného sešitu 

Pracovní sešit str. 34, cvičení 2, 3, 4, 5 

Učebnice str. 73, cvičení 25, 26, 27, 28 

Učebnice str. 74, cvičení 31, 32, 36 do 

cvičného sešitu 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

IVETA 
NACHTMANNOVÁ 

1. Stále se věnujeme jídlu a pití, 

takže si vypracujeme v PS 

26/2 a 29/3,4 

2. Procvičíme si části těla - 

základ 

3. Kdo by měl chuť, tak se může 

naučit pár nových slovíček 

4. Kdo má možnost tisku, tak si 

  

 

části těla 

části těla rozšiřující 

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/parts-the-body-1
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/parts-the-body-2
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může připomenout části těla 

zvířat a zahrát si hru 

s kostkou a figurkami z 

„Člověče nezlob se“   

Příloha č. 1 – Parts of animal body 

 

PŘÍRODOVĚDA Živočichové žijící volně v okolí 

lidských obydlí – obojživelníci, 

ptáci, savci 

Učebnice str. 60 – 61 

Písemně vypracovat odpovědi na otázky: 

1. Popiš ropuchu zelenou 

2. Jaké hnízdo si staví vlaštovka obecná? 

3. Jaké hnízdo si staví jiřička obecná? 

4. Čím se živí vlaštovky a jiřičky? 

5. Kde hnízdí sova pálená? 

6. Čím se živí sýkora modřinka? 

7. Čím se živí ježek západní? 

8. Co je to „myšina“? 

9. Čím se živí kuna skalní? 

  VLASTIVĚDA 

 

Opakování Naše vlast 

Mapy 

Test str. 12 – odpovědi napište do sešitu 

na vlastivědu 

Učebnice str. 13 přečíst a odpovědět na 

otázky písemně do sešitu na přírodovědu: 

1. Co je to mapa? 

2. Co je zakresleno v mapě? 

3. Vysvětli pojmy nástěnná a příruční 

mapa. 

4. Co je vyznačeno v turistické mapě? 

5. Opiš do sešitu rozdělení map na 

vlastivědné, turistické, tematické 

6. Jak nazýváme soubor map? 

ANGLICKÝ 

JAZYK – KLÁRA 

HAVLOVÁ   

1. Zopakujeme a procvičíme 

si sloveso like.  

(sloveso ve třetí osobě: he, 

she, it likes) 

 

 

 

Hravá angličtina:  

 

 

2. Procvičujeme části těla 

 

3. Procvičíme si zvířátka 

krátkým jednoduchým 

kvízem (5 zvířátek) 

 

4. Anglická abeceda – moc 

hezké cvičení s poslechem 

(doporučuji) 

like  

(A. přiřaď k obrázku správný název (napiš 

číslo) , B. vyber z možností C. písmenka 

se pomíchala, vytvoř slovo) D.přečti si a 

doplň (age = věk), E. jaká je to osoba = 

zájmeno? (he, she, it …)? 

Nakonec klikni na tlačítko DONE (a 

zkontroluj si cvičení).     

 

 

části těla 1  

 

kvíz 

 

Písmenka s výslovností (klikni na 

písmenko a poslechni si výslovnost)  

Které písmenko slyšíš?  (klikni na ▶ a 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/4A_Priloha_hra.docx
https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=7720
https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-human_body-1-uroven?source=explicitExercise
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/To_be_or_to_have/Animals_descriptions_mh6837zc
https://www.english-learn-online.com/vocabulary/alphabet/learn-english-alphabet-online/#_English_alphabet_with_pictures_and_pronunciations
https://www.english-learn-online.com/vocabulary/alphabet/learn-english-alphabet-online/#_Listening_test_about_English_alphabet_with_pictures
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5. Kdo má možnost tisku, tak si 

může připomenout části těla 

zvířat a zahrát si hru 

s kostkou a figurkami z 

„Člověče nezlob se“   

 

poslechni si písmenko, rozhodni jaká 

z možností je správná. Next = další) 

Testík - spelling  (▶ poslechni si a napiš 

písmenko) 

 

Příloha č. 1 – Parts of animal body 

 

 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Střídejte předměty, nebudete se rychle 

unavovat, učení vás bude více bavit 

 Dělejte si přestávky 

 Snažte se úkoly plnit samostatně, pokud 
něčemu nerozumíte, můžete mi zavolat, 

nebo počkat na pomoc rodičů 

Do sešitu z vlastivědy a přírodovědy 
vždy napište následující hodinu a 

datum, kdy jste úkoly plnili. Můžete si i 

nakreslit obrázek 

 

Upřesňující informace: 

Snažte se úkoly plnit pravidelně. Nenechávejte nic na poslední chvíli. 

 

Dobrovolné: Dále si můžete „hrát“ na doporučených internetových stránkách. Jsou 

hravé a povzbuzující. Získat 100% je úžasné. 

 

 

 

Taťána Štěchová 

Třídní učitelka 4. A 

https://www.english-learn-online.com/vocabulary/alphabet/learn-english-alphabet-online/#_Spelling_test_about_English_alphabet
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/4A_Priloha_hra.docx

