
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Zdeňka Švarcová 4. C 23. 3. – 27. 3. 2020 

PŘEHLED 

Vážení rodiče, milí žáci, žákyně, zde najdete přehled učiva na další týden. Minulý 
týden jste jistě zvládli, protože jste velmi šikovní a tak společně zvládneme i ten 

další. Neváhejte mne kontaktovat, mohou i děti samy. Všechny Vás musím velmi 

pochválit za Vaši píli a snahu! Věřím, že to zvládneme! 

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

ČESKÝ JAZYK Po: Koncovky podstatných jmen 

      rodu ženského – 1. cvičení 

Út: Určování slovních druhů  

      – 1. cvičení 

St: Čtení s porozuměním 

Čt: Napiš krátký pozdrav, který  

      potěší kamaráda, babičku,…. 

Pá: Psaní ú, ů, u – 1. cvičení 

Po: Cvičení zde 

 

Út: Cvičení zde 

 

St: Vodoměrka        Rak 

Čt: Formou SMS, emailem, přes  

      WhatsApp, Messenger,…. 

Pá: Cvičení zde 

MATEMATIKA Po: Převody jednotek délky 

Út: Převody jednotek hmotnosti 

St: Převody jednotek času 

Čt: Převody jednotek objemu 

Pá: Prostorová orientace 

Po: uč. s. 94/cv. 3,5 

Út: uč. s. 95/cv. 6 

St: uč. s. 98/cv.2 

Čt: uč. s. 97/2 

Pá: Parkety 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

1. text s porozuměním pro písemné 
vypracování do sešitu "English" 

  
2. procvičování slovní zásoby a  

gramatiky na PC pomocí her  

 

 Šibenice    

 have got - games pod výkladem 

 can/can´t - games pod výkladem 

 to be - games pod výkladem 

 počasí - slovíčka 

 Text AJ 1 

PŘÍRODOPIS Út: Lidská obydlí – rostliny - přečíst 

St: Lidská obydlí – živočichové –  

      přečíst 

 Út: Prezentace zde  

 St: Prezentace zde       

VLASTIVĚDA 

 

Po: ČR demokratický stát - přečíst 

Čt: Státní svátky a památná místa 

      - přečíst 

Po: Prezentace zde 

Čt: Prezentace zde 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+%C5%BEensk%C3%BD&topic=02.+Sklo%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD+-+dopl%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD+i%2C+%C3%AD+%2F+y%2C+%C3%BD+%28v%C4%9Bty%29#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Slovn%C3%AD+druhy&topic=01.+Ur%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD+slovn%C3%ADch+druh%C5%AF#selid
https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-liska/17
https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-liska/18
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=01.+Skladba+slova&topic=02.+Samohl%C3%A1sky+u%2F%C5%AF%2F%C3%BA#selid
https://www.matika.in/cs/test.php
https://www.gamestolearnenglish.com/hangman/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/have-got
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/modals-can-and-cant
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/present-simple-verb-be
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/weather-1
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/4C-Tydenni-plan-23-27_03_2020_Priloha_text_1.docx
https://docs.google.com/presentation/d/1e6-_NXiFHvhZNGYcxreSPi8p7bx65iqb3Tpx3B0hkz8/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0
https://docs.google.com/presentation/d/1_WnA-pW7vwY34huIGF6m1DcRiWjx-0qDYocmLrObui0/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0
http://www.campanus.cz/cizkova/wp-content/uploads/sites/56/2017/08/%C4%8Cesk%C3%A1-republika-demokratick%C3%BD-st%C3%A1t-1.pdf
https://docs.google.com/presentation/d/1KCZQtuhl2ZFU5Lie5JJs9cvjXMDPWe9aSVHG9u0mDwo/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0
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POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Čti, prosím, texty pozorně. 

 Upřednostni kvalitu před kvantitou 

(množstvím). 

 Příklady z matematiky, prosím, vypočítej 

(on-line, ŠS, papír), z chyb se pouč, zkus 

to znova, najdi chybu, nevzdávej se! 

 Rozvrhni si, prosím, čas na jednotlivé 
předměty, pokus se pracovat dle rozvrhu 

na dané dny.  

 Dbej, prosím, na odpočinek, rozvrhni si i 

pauzy, seď správně u stolu, drž správně 

psací náčiní, dodržuj hygienu. 

Matematika – příklady vypočítej, 
prosím, do školního sešitu nebo na 
papír. Pracujte dle svých možností a 

schopností. Zdraví je nejdůležitější! 

 

 

Myslím na Vás, velmi se těším, až se zase sejdeme ve škole. 

 

Zdeňka Švarcová 

Třídní učitelka 4. C 


