
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka  Taťána Štěchová  4. A 6.4.2020–8.4.2020 

PŘEHLED 

Milé děti a vážení rodiče, tento týden budeme probírat v českém jazyce časování 
sloves a opakování vyjmenovaných slov. V matematice si jenom zopakujeme a 

procvičíme již naučenou látku. Ve vlastivědě budeme cestovat, ale zatím jenom 
prstem po mapě. V přírodovědě se přiblížíme k rybníku, ale zase jen v učebnici. 
Radostnou zprávou pro vás jistě je brzký příchod Velikonoc a tím také nástup 

velikonočních prázdnin.  Přeji vám pohodu, zdraví a pokud možno veselé 

Velikonoce.  

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

ČESKÝ JAZYK Časování sloves v přítomném čase 

 

 

 

Opakování vyjmenovaných slov  

Učebnice str. 55 přečíst si růžovou 

poučku, dále str. 55, cvičení 1, 2, 3 

písemně do cvičného sešitu 

Pracovní sešit str. 59, cvičení 1, 2, 

3, 4 

Učebnice str. 55, cvičení 5 – napište 

jako diktát 

Učebnice str. 56, cvičení 4 a 5 – 

napište do cvičného sešitu 

Úkol na www.umimeto.org 

MATEMATIKA Procvičování 

 

Opakování učiva 

Učebnice str. 76, cvičení 1 – 8, str. 

77, cvičení 9 – 18 

Pracovní sešit str. 26, cvičení 1, 2, 

3, 4, 5, 6 

Úkol na www.umimeto.org 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

IVETA 
NACHTMANNOVÁ 

KLÁRA HAVLOVÁ  

1. Kdo, potřebuje, tak může stále 

procvičovat na stránkách 

z předešlých týdnů 

2. Kdo už zvládá, tak přidávám 

další procvičování přes internet. 

Zaměříme se na sloveso umět. 

3. Poslechněte si písničku a pak 

teprve přejděte k písemnému 

úkolu. 

4. A protože již procvičujeme 

dlouho, zkusíme slovesa také 

aktivně použít a přeložíme si 

text z přílohy č. 1 z češtiny do 

angličtiny (prosím napište do 

sešitu „English“ nebo přímo mě 

na e-mail: 

iveta.nachtmannova@kamen

ka-celakovice.cz) nebo  

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz 

  

can/can´t 

 

can song 

 

 

Překlad –  

Příloha č. 1 

 

 

http://www.umimeto.org/
http://www.umimeto.org/
mailto:iveta.nachtmannova@kamenka-celakovice.cz
mailto:iveta.nachtmannova@kamenka-celakovice.cz
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Modal_verbs/Can_or_Can't_hk6230xe
https://www.youtube.com/watch?v=GA6dKNsl6zk
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/4A_Překlad-Příloha-č.1.pdf
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Pokud vám nepůjdou všechny 

věty, tak to nevadí, ale 

nevzdávejte se hned, popř. 

zkuste alespoň některé. 

5.  V PS ještě vyplňte na str. 30 

cv. 2. Nezapomeňte, že u názvu 

činností musí být koncovka –    - 

ing. 

Psát na e-mail také můžete, 

pokud budete potřebovat 

s něčím pomoci či poradit, nebo 

mi jen tak napsat, jak se máte a 

jak Vám jde učení doma.    

PŘÍRODOPIS Ekosystém rybník Učebnice str. 62 – 63 

Prohlédni si obrázky živočichů 

žijících v rybníku a u rybníka a 

rozděl je do skupin: ryby, hadi, 

obojživelníci, ptáci a savci. Některé 

nelze do těchto skupin zařadit,  

které? Vypiš.                            

VLASTIVĚDA 

 

Obsah mapy 

 

Měřítko mapy 

 

 

Orientace v krajině 

Učebnice str. 14 – přečíst, do sešitu 

splň úkoly ve žlutém obdélníku 

Učebnice str. 14 – přečíst, do sešitu 

odpověz na otázky: 

1. K čemu slouží měřítko mapy? 

2. Co vyjadřuje měřítko mapy? 

3. Co je to vzdušná vzdálenost? 

Učebnice str. 15 – přečíst, nakresli 

směrovou růžici, vypiš hlavní a 

vedlejší světové strany. Odpověz na 

otázku: K čemu slouží kompas, 

buzola a GPS navigace? 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Pracujte denně 

 Snažte se pracovat samostatně 

  

 

Upřesňující informace: 

 

Překlad Příloha č. 1 

 

Taťána Štěchová 

Třídní učitelka 4. A 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/4A-Tydenni-plan-06_04-08_04_2020_Priloha.pdf

