
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Zdeňka Švarcová 4.C 30. 3. – 3. 4. 2020 

PŘEHLED 

Milé děti, vážení rodiče, 

zdravím vás všechny v novém týdnu a moc na vás myslím. Rodičům děkuji za 
informace, jak děti pracují na zadaných úkolech. Jsem přesvědčená, že i další 
připravené úkoly společně dobře zvládneme. Bude-li potřeba, volejte, pište. Jistě se 

najde řešení, jak pomoci. Pokud máte možnost, můžete mi některé splněné úkoly 

poslat na e-mail. Vím, že jste velmi šikovní, těším se. Přeji vám všem pokojné dny. 

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

ČESKÝ JAZYK PO – vzory podstatných jmen     

ÚT – přepis textu z učebnice    

ST – podstatná jména rodu 

        ženského 

        čtení článku Veverka, Straka    

ČT – přepis textu z učebnice   

      čtení článku Datel, Lesní fotbal  

PÁ – určování podstatných jmen 

 

        čtení článku Pavouk 

Procvičování 1  

Přepiš článek z učebnice str. 118/1  

Procvičování 2 

Procvičování 3 

Veverka, Straka 

Přepiš článek z učebnice str. 122/1  

Datel, Lesní fotbal 

Z článku v učebnici str.138/1 vypiš 

10 podstatných jmen  

Pavouk 

MATEMATIKA PO – násobení a dělení 10,100  

ÚT – jednotky délky 

 

ST – jednotky hmotnosti  

ČT – jednotky objemu  

PÁ – jednotky objemu 

Video 1, Video 2, Video 3 

Převody jednotek délky 

uč.  str. 94/3,4,7 

uč.  str. 95/2,3,5 

 

   uč.  str. 97/3,4,5,6 

   uč.  str. 97/7,9,10 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

VÍTĚZSLAVA 

SOULKOVÁ 

Tento týden dále procvičíme 

sloveso can a otázku Can you….?, 

také názvy zvířat a části jejich těla 

 

Středa 

Pusť si písničku 

Doplň chybějící slovesa do textu 

písničky. 

Všechna slovesa, která se v textu 

objeví si napiš do slovníčku. Fly, 

swim……. 

 

 

 

 

Písnička Can you….. 

Příloha Text písničky Can you 

 

 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_4.roc/cj4_vzorypodjmen_rodzensky1.htm
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_4.roc/cj4_rodzensky_procvic1.htm
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_4.roc/cj4_rodzensky_procvic2.htm
https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-liska/21
https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-liska/22
https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-liska/20
https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-liska/19
https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-liska/56
https://www.youtube.com/watch?v=YKcn0Hcq3hY
https://www.youtube.com/watch?v=LjvEVns76ck
https://www.youtube.com/watch?v=Z56KdTMIE6I
http://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-1-dil/video/str-52/
https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/4C-Tydenni_plan-30_03-03_04_2020-SONG_can_cannotmissingwords_Soulkova.docx
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Udělej interaktivní PC prac. list 

 

Čtvrtek 

Kolik nových částí těla se naučíš? 

Viz odkaz. 

 

DOBROVOLNÉ - zahrajte si stolní 

hru viz příloha. Obrázek, který vám 

vznikne, mi můžete poslat. 

 

Pátek 

Psaní – vytvoř hádanku, 

Napiš 10 vět popisujících zvíře. 

Použij všechny vazby, které 

znáš, kladné i záporné věty 

It is….., It has got……, It can….. 

Na závěr nakresli, o jaké zvíře se 

jedná. 

Pokud můžeš, vyfoť a pošli mailem 

nebo WhatsApp Pokud již umíš, 

vytvoř v počítači a pošli jako 

přílohu. 

Povedené práce dostanou 1!!! 

  Co zvířata umí? 

Části těla zvířat 1 

Části těla zvířat 2 

Příloha GAME – Parts of animal 

body 

 

 

vitezslava.soulkova@kamenka-

celakovice.cz 

Tel. 602668986 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

IVETA 

NACHTMANNO

VÁ 

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 

může připomenout části těla 

zvířat a zahrát si hru s kostkou 

a figurkami z „Člověče nezlob 

se“   

 

 

části těla 

části těla rozšiřující 

Příloha č. 1 – Parts of animal body 

iveta.nachtmannova@kamenka-

celakovice.cz 

PŘÍRODOVĚDA ÚT– lidská obydlí - živočichové, 

prohlédni si obrázky v učebnici na 

str. 53 a prezentaci domácí zvířata                                                   

ST– lidská obydlí – rostliny, 

prohlédni si prezentaci zelenina                                   

Do sešitu vypiš názvy živočichů z 

učebnice na str. 53 a nakresli 

obrázek 

Do sešitu namaluj jednotlivé druhy 

zeleniny 

VLASTIVĚDA 

 

PO – poloha ČR    

 

 

ČT – státní symboly, připomeň si v 

učebnici na str. 5 

Česká republika 

Vypiš do sešitu, s kterými státy ČR 

sousedí a napiš jejich hlavní města 

 

uč. str.  5/5 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Čti, prosím, texty pozorně. 

 Upřednostni kvalitu před kvantitou 

(množstvím). 

Úlohy z učebnice M, ČJ, VL, PŘ vypočítej, 
napiš, prosím, do školního sešitu nebo 

http://www.english-time.eu/english-now/interaktivni-pracovni-listy/plants-and-animals-ipl/140-what-can-animals-do-co-zvirata-umi-delat/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/animal-body-parts-1
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/animal-body-parts-2
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/4C-Tydenni_plan-30_03-03_04_2020-GAME_-_Parts_of_animal_body_Soulkova.docx
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/4C-Tydenni_plan-30_03-03_04_2020-GAME_-_Parts_of_animal_body_Soulkova.docx
mailto:vitezslava.soulkova@kamenka-celakovice.cz
mailto:vitezslava.soulkova@kamenka-celakovice.cz
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/parts-the-body-1
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/parts-the-body-2
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/4C-Tydenni_plan-30_03-03_04_2020-Priloha_c._1_-_Parts_of_animal_body_Nachtmannova.docx
mailto:iveta.nachtmannova@kamenka-celakovice.cz
mailto:iveta.nachtmannova@kamenka-celakovice.cz
https://slideplayer.cz/slide/3203731/
https://brumlik.estranky.cz/clanky/prvouka/2.rocnik/zelenina-a-jeji-druhy.html
https://brumlik.estranky.cz/clanky/vlastiveda/4.rocnik/s-kym-sousedi-ceska-republika-.html


3 

 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. 

 

na papír. Pracuj podle svých možností a 

schopností. Zdraví je nejdůležitější. 

 

Sleduj televizní pořad UčíTelka. 

 

 

Upřesňující informace: 

Pokračuj ve čtení knížky podle vlastního výběru. Až ji přečteš, zapiš si: název knihy, 

jméno a příjmení spisovatele, jméno a příjmení ilustrátora, nakladatelství, rok vydání, 

stručný obsah (5-10 vět), nakresli pastelkami obrázek. 

 

Dobrovolné (doplňkové učivo): 

https://brumlik.estranky.cz/clanky/prirodoveda/4.rocnik/cas.html 

https://brumlik.estranky.cz/clanky/prirodoveda/4.rocnik/ekosystem-louky.html 

(pokud něco nevíš, vezmi si encyklopedii nebo vyhledej na internetu) 

 

 

 

Zdeňka Švarcová 

Třídní učitelka 4.C 

https://brumlik.estranky.cz/clanky/prirodoveda/4.rocnik/cas.html
https://brumlik.estranky.cz/clanky/prirodoveda/4.rocnik/ekosystem-louky.html

