
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka  Taťána Štěchová 4. A 20. 4. – 24. 4. 2020 

PŘEHLED 

Milé děti, vážení rodiče, doufám, že jste si v rámci možností užili Velikonoce. Děkuji 
všem za vaši školní práci, vynaložené úsilí a snahu. Úkolově byl minulý týden 

náročnější, než předešlé, proto se všem omlouvám a budu se snažit zmírnit nároky 
na čas. V následujícím týdnu budeme v matematice opakovat, v českém jazyce 
trénovat časování sloves - čas minulý, ve vlastivědě pronikneme do zemského 

povrchu a v přírodovědě zůstaneme u vody a koukneme se na živočichy kolem 
rybníku. Nezapomeňte na práci v serveru umimeto.org. Prosím o přihlášení dětí, 

které ještě nejsou v předmětech. Chválím za vynikající výsledky v tomto serveru 
především Davídka, Kubíka Doležána a Honzíka a všechny, kteří již splnili úkoly a 

dosáhli vyššího bodového hodnocení. Mnoho zdaru při plnění dalších úkolů. 

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

ČESKÝ JAZYK Časování sloves v minulém čase Učebnice str.60/1b, 2 ústně 

Učebnice str. 60/3a,b, 4 a 6 

písemně 

Učebnice str. 62/7 písemně 

Pracovní sešit str. 61/ 1, 2, 3 a 4 

písemně 

https://www.umimecesky.cz/ 

MATEMATIKA Opakování Učebnice str. 81/7, 8, 9, 10, 14, 15 

písemně do cvičného sešitu 

Učebnice str. 101/1, 2, 3, 6, 8, 9 

písemně do cvičného sešitu 

Pracovní sešit str. 28/2, 3, 4, 5, 6,7 

https://www.umimematiku.cz/ 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

IVETA 
NACHTMANNOVÁ 

Pokračujeme Velikonocemi 

(Easter) – zkuste pouze 

poslechovou část 

1. Znovu si můžete pustit slovíčka 

z minulého týdne a zkusit je 

několikrát správně opakovat 

nahlas. Potom můžete vyplnit 

kžížovky. 

2. Tak jako v ČR, tak i ve Velké 

Británii mají své velikonoční 

zvyky. Jedním z nich je hledání 

velikonočních vajec (Easter Egg 

Hunt). Seznamte se s ním 

v písni a následně ve dvou 

příbězích.  

3. Vajíčka malovaná i čokoládová 

při Easter Egg Hunt schovává 

Velikonoční zajíček („Easter 

Easter listening 

 

Easter crossword 

Easter wordsearch 

 

Easter Egg Hunt Song 

Easter Egg Hunt Steve And Maggie 

Peppa Pig Chocolate Egg Hunt 

 

 

Easter Bunny 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Easter/Easter_is_here!_ps107098zz
https://www.liveworksheets.com/xh111462er
https://www.liveworksheets.com/dl106185fa
https://www.youtube.com/watch?v=rov5t-aggeQ
https://www.youtube.com/watch?v=wF-1TojnzUg
https://www.youtube.com/watch?v=IS_LQNCleio
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Body_Parts/Easter_bunny_kb113579vy
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Bunny“), tak správně označte 

části jeho těla 

4. Zkuste zase vyplnit v PS na str. 

63 cv. 3. K práci můžete využít 

učebnici str. 62-63. 

5. Dalším zvykem je pečení dobrot. 

U nás pečeme beránky, jidášky 

a další mňamky, tradiční britská 

velikonoční dobrůtka se jmenuje 

Hot Cross Buns – má-li někdo 

chuť vyzkoušet něco jiného, 

přikládám recept spolu s 

písničkou.  

 

 

 

 

 

 

Hot Cross Buns - song 

Hot Cross Buns 

 

PŘÍRODOVĚDA Živočichové rybníků 

Obojživelníci a plazi 

 

 

Ptáci a savci 

Učebnice str. 65 přečíst a 

odpovědět na otázky: 

1. Kterého obojživelníka můžeme 

vidět u rybníku? 

2. Popiš užovku obojkovou 

Učebnice str. 66 přečíst a 

odpovědět na otázky: 

1. Je kachna divoká býložravec? 

2. Podle čeho poznáme lysku 

černou? 

3. Je labuť tažný pták? 

Odpovědi napiš do sešitu na 

přírodopis, můžeš přidat obrázek. 

VLASTIVĚDA 

 

Zemský povrch 

 

 

 

 

Hraniční pohoří 

 

 

Povrch ve vnitrozemí 

Učebnice str. 18 přečíst a 

odpovědět na otázky: 

1. Co je to nadmořská výška? 

2. Jaké 2 typy zemského povrchu 

podle nadmořské výšky znáš? 

3. Jaké 3 typy zemského povrchu 

podle výškových rozdílů znáš? 

Učebnice str. 19 přečíst 

Vyjmenuj a ukaž na mapě hraniční 

pohoří. Vypiš je do sešitu. 

Učebnice str. 20 přečíst 

Vyjmenuj a ukaž na mapě 

pahorkatiny a vrchoviny a nížiny. 

Vypiš je do sešitu. 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK – 

K.HAVLOVÁ 

Velikonoce jsou za námi, máme 

jaro a tak se také naučíme roční 

období = seasons a počasí = 

weather.  

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=re3gXNTtwig
https://recepty.vareni.cz/hot-cross-buns/
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

 Poslechni si písničky  

What´s your favourite 

season?  

How´s the weather today 

(Jaké je dnes počasí). Pusť si 

písničku vždy dvakrát a zkus již 

opakovat nějaké slovíčko.  

 

 Procvič výslovnost ročních 

období a počasí. Klikni na 

sluchátka a opakuj nahlas. 

 

 Roční období a počasí se 

naučíme psát. Vypracuj 

pracovní list: nadepiš podle 

obrázků, jaké období či počasí 

obrázek představuje. Všechny 

slovíčka i s českým překladem 

najdeš na pracovním listě zcela 

dole.  

 

 Kdo nemá možnost tisku: nakresli 

si do sešitu obrázek ke každému 

ročnímu období a nadepiš 

anglicky. Připiš typické počasí - 

anglicky. Postupuj jako u 

pracovního listu.  

 

Dobrovolné – hravé zopakování, 

procvičení: 

 Zopakuj si – klikni na obrázek 

amplionu  a uslyšíš slovíčko 

(počasí či roční období). Pak 

rozhodni, jaký obrázek 

představuje slovo, které slyšíš 

(klikni na správný obrázek). 

 

 

 Zde ještě můžeš hravě 

procvičovat – není nutné stihnout 

za týden: www.umimeanglicky.cz 

-  cvičení najdeš na stránkách své 

třídy.  

 4 seasons - song 

 How´s the weather today?  

 

 

 4 seasons, weather 

 

 

 Pracovní list Seasons, weather 

 Příloha č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Listening season, weather  

 

 

www.umimeanglicky.cz 

ČTENÍ Čtení s porozuměním  Vlastní četba – vypracuj referát o 

knize, kterou jsi přečetl (a) 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Pracujte pečlivě  

 Pracujte samostatně 

 

 

http://www.umimeanglicky.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=ksGiLaIx39c
https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Weather/Let's_Listen_and_Repeat_gp122379ci
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/4A_Tydenni_plan_20-24_4_2020_Priloha_c_1.pdf
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Weather/Weather_‘·_Seasons_ye124617qz
http://www.umimeanglicky.cz/
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.bigimprint.com/manufacturing-websites/&psig=AOvVaw0sgaeiXSgIubxzv_ne9ZyY&ust=1586969910861000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJj4w9ux6OgCFQAAAAAdAAAAABAR
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Upřesňující informace: 

 

Zadané úkoly plňte průběžně, střídejte předměty a dělejte si přestávky. Snažte se 
pracovat samostatně, pokud úkolu nerozumíte, poproste o pomoc rodiče. Lépe je 

udělat méně úkolů, ale správně, než všechny špatně. 

 

 

Dobrovolné (doplňkové učivo): 

 

www.umimeanglicky.cz 

www.umimecesky.cz 

www.umimematiku.cz 

 

 

Taťána Štěchová 

Třídní učitelka 4. A 

http://www.umimeanglicky.cz/
https://www.umimecesky.cz/
https://www.umimematiku.cz/

