
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka  Taťána Štěchová 4. A  27. 4. - 30. 4. 2020 

PŘEHLED 

Milé děti, vážení rodiče, děkuji vám za vaši práci. Vážím si vaší přípravy a věřím, že 
obohacení z učení využijete v dalším ročníku. Tento pracovní týden je kratší o 1 den, 

proto úkolů bude méně. V matematice se seznámíte pouze zlomkově se zlomky, 
v českém jazyce se slovesným způsobem, ve vlastivědě snad nepoplavete, ale 
poznáte naše vodstvo a v přírodovědě savce ve vodě a na březích rybníků. Přeji vám 

mnoho zdaru a zábavy při učení a krásný prodloužený víkend. 

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

ČESKÝ JAZYK Slovesný způsob https://www.umimecesky.cz/cvi
ceni-slovesny-zpusob 

https://www.mojecestina.cz/arti
cle/2017032301-jak-

procvicovat-slovesny-zpusob 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Slo
vesn%C3%BD_zp%C5%AFsob 

Pracovní sešit str. 62/1, 2, 3 

                     str. 63/1, 2, 3, 4 

                     str. 64/1, 2 

MATEMATIKA Zlomky https://www.umimematiku.cz/cvi
ceni-zlomky 

Učebnice str. 116/1, 2, 3 písemně 

              str. 117/4, 5, 8 písemně 

Pracovní sešit str. 18/1-9 

Učebnice str. 119/1, 2, 3, 4, 5, 6 
písemně 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

IVETA 

NACHTMANNOV
Á 

1. Vrátíme se ke slovíčkům 

souvisejících s Velikonocemi a 

k vyjádření, že někde něco je. 

Napište překlad vět z přílohy 

č.2, který mi, prosím, zašlete 

na e-mail do neděle 3. 5. 2020. 

2. Zopakujeme si počasí. 

V interaktivním pracovním listu 

přiřaď obrázek podle poslechu. 

A potom na dalším 

interaktivním pracovním listu 

přiřaď názvy pod obrázky 

(partly cloudy- polojasno). 

3. Seznámíme se podrobněji se 

slovesem like – mít rád. 

  

Příloha č. 2 – Překlad 

 

 

Weather 

 

 

Weather 

 

https://www.umimecesky.cz/cviceni-slovesny-zpusob
https://www.umimecesky.cz/cviceni-slovesny-zpusob
https://www.mojecestina.cz/article/2017032301-jak-procvicovat-slovesny-zpusob
https://www.mojecestina.cz/article/2017032301-jak-procvicovat-slovesny-zpusob
https://www.mojecestina.cz/article/2017032301-jak-procvicovat-slovesny-zpusob
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovesn%C3%BD_zp%C5%AFsob
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovesn%C3%BD_zp%C5%AFsob
https://www.umimematiku.cz/cviceni-zlomky
https://www.umimematiku.cz/cviceni-zlomky
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Weather/The_weather*_listen,_drag_and_drop_cz142ha
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Weather/Weather_ug1341ig
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Nejprve si poslechni píseň a 

všímej si změn ve tvaru slovesa 

like. Kdy je to jinak? 

Pokud stále nevíš pravidlo, 

přečti si přiložený výklad 

v příloze č. 1, popř. se podívej 

do učebnice na stranu 31 cv. 7, 

8. Už víš? 

4. Zkus vypracovat cvičení 

v pracovním sešitě 31/5 a 31/6. 

  

Like/likes song 

 

Příloha č. 1 – Like – likes - Výklad 

PŘÍRODOVĚDA Savci na březích rybníků a ve vodě https://www.rybarskyrozcestnik
.cz/atlasy/kategorie/atlas-

sladkovodnich-zivocichu-i-tech-
zijicich-kolem-vody/vodni-
obratlovci/savci/ 

Učebnic str. 66 – přečíst a 

odpovědět na otázku: 

Jaký je rozdíl mezi hryzcem 
vodním a ondatrou pižmovou? 

ANGLICKÝ 

JAZYK – K. 

HAVLOVÁ 

 Zde najdeš klíč k pracovnímu 

listu z minulého týdne  

 

 Poslechni si písničku z minulého 

týdne. Můžeš si zazpívat také.  

 

 Podívej se z okna a řekni si a 

odpověz: What´s the 

weather today? Jaké je 

dneska počasí? It´s …. today. 

Dneska je … 

 

 Procvičíme a osvěžíme si 

sloveso like. Přečti si v učebnici 

na str. 30 krátká cvičení 2 a na 

str. 31 cvičení 6 a 7. Tato 

cvičení si můžeš i poslechnout. 

Bublinky u cvičení 6 si přečti 

nahlas. 

 

 Poslechni si písničku.  

 

 Vypracuj cvičení v pracovním 

sešitě. Zkus pracovat 

sám/sama. Neboj se chyb. 

Připravila jsem pro tebe 

nápovědu. Až úkoly vypracuješ, 

zkontroluj si je s klíčem. 

 

 

Nakonec si vypracuj interaktivní 

pracovní list. První část: klikni myší 

vlevo – před zelený rámeček. 

Klíč  Příloha č. 1 

  

 How´s the weather today?  

 

  

  

  

 Poslech str. 30 cv. 2  Příloha č. 2 

 Poslech str. 31 cv. 6  Příloha č. 3 

 Poslech str. 32 cv. 7  Příloha č. 4 

 

  

 Like and likes song 

  

 PS str. 31 cv.4,5,6    

 Sloveso like, nápověda      

 Příloha č. 5 

  

 

 Interaktivní pracovní list like / 

likes,  

https://www.youtube.com/watch?v=am3lvL6GGpk
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/4A_Příloha-č.-1-Like-likes-výklad.docx
https://www.rybarskyrozcestnik.cz/atlasy/kategorie/atlas-sladkovodnich-zivocichu-i-tech-zijicich-kolem-vody/vodni-obratlovci/savci/
https://www.rybarskyrozcestnik.cz/atlasy/kategorie/atlas-sladkovodnich-zivocichu-i-tech-zijicich-kolem-vody/vodni-obratlovci/savci/
https://www.rybarskyrozcestnik.cz/atlasy/kategorie/atlas-sladkovodnich-zivocichu-i-tech-zijicich-kolem-vody/vodni-obratlovci/savci/
https://www.rybarskyrozcestnik.cz/atlasy/kategorie/atlas-sladkovodnich-zivocichu-i-tech-zijicich-kolem-vody/vodni-obratlovci/savci/
https://www.rybarskyrozcestnik.cz/atlasy/kategorie/atlas-sladkovodnich-zivocichu-i-tech-zijicich-kolem-vody/vodni-obratlovci/savci/
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/4A_Příloha-č.1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/4A_Příloha-č.2.mp3
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/4A_Příloha-č.3.mp3
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/4A_Příloha-č.4.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=am3lvL6GGpk
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/4A_Přiloha-č.5.pdf
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Likes_and_dislikes/Free_time_activities_fd14251kt
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Likes_and_dislikes/Free_time_activities_fd14251kt
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Poslechni si slovíčko a zopakuj 

nahlas. Pak si vypracuj druhou část 

níže. Vyber vždy ze dvou možností. 

VLASTIVĚDA 

 

Vodstvo Učebnice str. 21-22 přečíst 

Vypiš si rozdělení vodstva na území 

ČR (str. 21) 

Nakresli do sešitu obrázek na str. 

22 i s popisky (cesta od pramene 

k ústí) 

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 

 

Nezapomeňte na přílohy. 

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 


