
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Bc. Hana Kuklová 4. B 6. 4. – 8. 4. 2020 

PŘEHLED 

Vážení rodiče, milí žáci. Především vás chci všechny srdečně pozdravit a poděkovat 

za váš přístup k učení. Vím, že to nemáte jednoduché, o to víc si toho cením.  

Sledujte, prosím, nadále webové stránky školy. Připomínám, že jsem vám poslala 
instrukce a heslo třídy k přihlášení na webové stránky  www.umimeto.org (do zprávy 

v iškole a do vašich emailů). Doporučuji sledovat krátká videa (5 - 25minut) na 
webových stránkách České televize, také jsem zde na něco dala odkaz. Je to velmi 

zajímavý doplňující prvek k učivu. www.ctedu.cz.  V TV můžete sledovat i pořad 

UčíTelka. 

Rovněž připomínám svoji školní emailovou adresu ke komunikaci pro rodiče i pro 
žáky, kteří sem mohou posílat svoje práce. hana.kuklova@kamenka-celakovice.cz . 

Můžete mne kontaktovat samozřejmě i telefonicky. Příští týden jsou velikonoční 
prázdniny, proto zasílám učivo pouze od pondělka do středy. Přeji vám všem 

příjemné prožití Velikonočních svátků. Myslím na vás!  

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

ČESKÝ JAZYK Skloňování podstatných jmen rodu 

mužského. Nejprve si zopakujeme: 

- Jak poznáme podstatné jméno rodu 

mužského?(ukážeme si TEN) 

- Musíme nejdříve určit životnost, tzn 

rod mužský životný, nebo neživotný?  

Jak? (řekneme si ho v 1.a 4.pádě: 

kdo co? vidím koho co? ) pokud se 

tvar slova nezmění „nepohne se“, je 

neživotný. Pokud ano, jde o životný. 

-V učebnici str. 95 se seznamte se 

vzory pro mužský rod: pán – muž 

(r.m.živ) a hrad – stroj ( r.m.než.) , 

všimněte si koncovek: pán bez pána, 

muž bez muže, hrad bez hradu, stroj 

bez stroje. 

- V učebnici se seznamte s tím, jak 

se přiřazují podst. jména rodu muž. 

ke vzorům.   

- O vzoru předseda a soudce si 

povíme příště, nebo se podívejte na 

dobrovolný úkol.  

- Pro oddych a zábavu si můžeš 

vyluštit křížovku 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebnice str. 95 cv.1c – místo na 

tabuli pište do sešitu. 

 

Učebnice 95/1c červeně vytištěno. 

Do sešitu vypracujte tato cvičení: 

učeb.95/2 – držte se zadání.  

Učeb. 95/3 – nezapomeňte připsat i 

vzor do závorky. 

https://www.umimecesky.cz/rozr
azovacka-vzory-muzskeho-rodu-

1-uroven/43 

https://www.gramar.in/cs/test.ph
p?g_idt=5e87020882ce2 

 

https://www.gramar.in/cs/test.ph

p?g_idt=5e87040cb2f51 

http://www.umimeto.org/
http://www.ctedu.cz/
mailto:hana.kuklova@kamenka-celakovice.cz
https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-vzory-muzskeho-rodu-1-uroven/43
https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-vzory-muzskeho-rodu-1-uroven/43
https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-vzory-muzskeho-rodu-1-uroven/43
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5e87020882ce2
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5e87020882ce2
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5e87040cb2f51
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5e87040cb2f51
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

MATEMATIKA  Zopakujeme a procvičíme římské 

číslice. 

 Procvičte pořadí výpočtů. 

 Procvičujte slovní úlohy (vím, že je 

nemáte rádi, musíte je přemoci!!) 

 8-). 

Doplňte všechna chybějící cvičení 

PS str. 5 

PS 9/7 

PS 11/1,2,3 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

 Zopakujte si názvy školních 

předmětů – tj. slovíčka 14. lekce. Co 

v těchto předmětech děláme? Str. 

39/4. 

 Předložky ON  - IN – 39/5 – 

všímejte si, jak se používají, až 

budete tvořit věty 39/4.  

 

 

 A jedna velikonoční písnička 

 

Učeb. Str.39/4. Podívejte se na 

cvičení, abyste porozuměli, co máte 

dělat. Pospojujte věty tak, aby 

dávaly smysl a byly pravdivé – 

ústně. Potom věty napište a 

přeložte do češtiny.  Kdo chce, 

může i písemně.   Naučte se je 

hezky číst – anglicky.  

 Můžete přikreslit nějaký symbol.    

Např. u věty „V matematice 

počítáme.“ nakresli několik čísel.  

https://www.learningstationmusic

.com/youtube-videos/ 

PŘÍRODOPIS Rostliny v okolí lidských obydlí – 

ZELENINA, učeb.str. 55 a DĚLENÍ 

ZELENINY 

Přečti si text na str. 55 a prohlédni 

obrázky. Rozdělení zeleniny 

zaznamenej do sešitu PŘ nebo na 

papír a pokus se nakreslit co 

nejvíce obrázků – podle učebnice.  

Pracovní sešit str. 25. 

VLASTIVĚDA 

 

Státní svátky a ostatní svátky 

v České republice, učeb.str. 6 – 

přečtěte si. 

Odkaz ke zpestření i zopakování - 

Na papír vypiš státní svátky pod 

sebe a k nim napiš datum, kdy si je 

připomínáme.  

https://edu.ceskatelevize.cz/sta

ty-evropy-ceska-republika-
5e441ec7d76ace2c451ddf45  

POŽADAVKY POZNÁMKY 

  Pracujte s radostí každý den chvíli. 

  Dejte si záležet na každém úkolu, buďte 

pečliví.  

  Zabavte se při online cvičeních. 

 

 

 

Upřesňující informace: 

www.umimeto.org,  www.ctedu.cz,  hana.kuklova@kamenka-celakovice.cz.  

 

 

 

https://www.learningstationmusic.com/youtube-videos/
https://www.learningstationmusic.com/youtube-videos/
https://edu.ceskatelevize.cz/staty-evropy-ceska-republika-5e441ec7d76ace2c451ddf45
https://edu.ceskatelevize.cz/staty-evropy-ceska-republika-5e441ec7d76ace2c451ddf45
https://edu.ceskatelevize.cz/staty-evropy-ceska-republika-5e441ec7d76ace2c451ddf45
http://www.umimeto.org/
http://www.ctedu.cz/
mailto:hana.kuklova@kamenka-celakovice.cz
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Dobrovolné (doplňkové učivo): 

 

ČJ: K mužským vzorům patří ještě další dva, setkáte se u nich ve cvičení www.gramar.in. 

Odkaz pod tímto textem.  Předseda má koncovku „A“ – předseda bez předsedy (jako např. 

starostA bez starosty, traktoristA, bagrista… soudce konc. „E“ – rádcE, atd., soudce bez 

soudce.) https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5e87020882ce2 

 

Přírodověda: Na zvláštní papír napište, jakou zeleninu nebo zeleninové jídlo máte rádi.  Uměli 

byste napsat nějaký svůj recept na dobré zeleninové jídlo? Víš, jakou zeleninu dává maminka 

do polévky?  

 

VL: Učebnice na str. 6 – vyhledejte na internetu, ke kterému letopočtu se jednotlivé svátky 

vztahují, poté je seřaďte v pořadí od nejstarší události, kterou si v daný den připomínáme. 

 

MA – PS 6/1 – obrázky. Vyhledejte znázorněné události a napište k nim správný letopočet. 

Můžete se podívat na video: https://www.youtube.com/watch?v=8juwod2FdQY – je sice necelý 

rok staré, ale myslím, že je a vždy bude zajímavé. 

 

Bc. Hana Kuklová 

Třídní učitelka 4. B 

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5e87020882ce2
https://www.youtube.com/watch?v=8juwod2FdQY

