
Týdenní plán 
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Milé děti, vážení rodiče.  Zdravím vás a zasílám další týdenní plán učiva. Tentokrát se 
v každém předmětu setkáte s něčím novým, prosím, věnujte tomu pozornost. Na 

závěr jsem přidala pohybové cvičení, trochu hudby a ruční práce, budete-li mít chuť 
si sami něco hezkého vyrobit. Opět zde naleznete dobrovolné úkoly. Děkuji všem za 
zasílání splněných úkolů, všechny vás chválím a věřím, že i tentokrát se s nadšením 

pustíte do úkolů dalších. Připomínám, že můžete kdykoliv cokoliv navíc vypracovat, 
okopírovat a poslat mi to do pošty (např. referát, aktualitu). Poslat mi můžete i jiné 

úkoly než ty, které požaduji. Ráda se jimi potěším. Kdykoliv mi také můžete zavolat a 
můžeme si popovídat. Připravuji pro nás setkání přes počítač, o termínu vás budu 
informovat předem. Mějte se moc hezky, přeji vám zdraví, dobrou náladu a radost 

z odvedené práce. Myslím na vás!  

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

ČESKÝ JAZYK Čtení s porozuměním: Noční můry 

nespí.   

 

Přepis textu 

 

 

 

 

Zaměříme se na vzor PÁN. Tento 

vzor se naučte správně skloňovat 

v jednotném i množném čísle, 

pozor na koncovky!  

Procvičujte vzor pán. 

https://www.gramar.in/cs/test.p
hp?g_idt=5e998f0846262 

 

Vyberte si krátký článek z knihy, 
časopisu nebo z novin a 

krasopisně ho přepište do 
našeho cvičného sešitu. 

Maximálně deset vět. Ofoťte a 
pošlete mi ho. 

Učebnice strana 96/2 – vzor pán. 

Podle vzoru pán skloňujte i další 

uvedená podstatná jména.  

Na str. 97/růžová část – přečtěte si 

poučky. 

Str.97/3,4 s odůvodněním podle 

příkladů.  

98/5 písemně- prosím ofoťte a 

pošlete 

Pracovní sešit str. 51/3,4,5. 

 

MATEMATIKA Závislost a vztahy mezi čísly – 

přímá úměrnost.  

Učebnice strana 91. Prohlédněte si 

tabulky ve cvičení 2,3,4. Přečtěte 

si, co znamená přímá úměrnost. 

Několikrát si přečtěte cv. 5 na str. 

91.    Pracovní sešit strana 10 celá. 

Je to pět cvičení a pět dnů, tzn. 

jedno cvičení na jeden den.  

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5e998f0846262
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5e998f0846262
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Unit 15 – What´s the time? (Kolik 

je hodin?) 

Čekají nás nová slovíčka. 

Naučíme se základní otázku – Kolik 

je hodin?  

Dále se naučíme určovat čas 

v angličtině za pomocí učebnice i 

hezkých a srozumitelných videí. 

 Pokuste se splnit zadaný úkol. 

 

  

Učebnice str. 40 – 41. Napište si 

nová slovíčka ze str. 41 do 

slovníčků, naučte se je správně 

psát a pokud možno, zapamatujte 

si je.  

Strana 40 cvičení 1 – přečtěte si 

několikrát jednoduchou básničku 

CLOCK, poté ji přepište do sešitu.   

Strana 40 cvičení 2 – pozorně 

sledujte obrázky, které vyjadřují 

čas na hodinách. Všimněte si, jak 

se vyjadřuje celá hodina, čtvrt na…, 

půl, tři čtvrtě na….. Pomůže vám 

přiložené video, můžete se bavit a 

zároveň učit sledováním dalších 

dílů.  

https://www.youtube.com/watc

h?v=fq2tRfHu5s8 

https://www.youtube.com/watc
h?v=EIxaxnageTo 

https://www.umimeanglicky.cz/

poslech-slovicek-time_other-1-
uroven/107?source=dashboardT
opicPreviewBox 

Přečtěte si, jak se v Británii 
počítají hodiny. Učebnice na 
straně 41/5. 

Workbook str. 40/1,2. Kdo může, 

prosím, ofotí a pošle mi do mailu 

nebo na whatsap. 

 

 

PŘÍRODOPIS Zvířata chovaná pro radost – 

pokračování. V čem zvířata 

chováme?  

Přečtěte si článek na straně 58 a 

udělejte stručný zápis o tom, co je 

akvárium, terárium, akvaterárium, 

klec (upravená klec) a které 

živočichy v nich chováme. Do 

školních sešitů, prosím. Můžete 

nakreslit obrázky, nebo je 

vystřihnout a nalepit.   

VLASTIVĚDA 

 

Česká republika – demokratický 

stát – dokončení: Dodržujeme 

zákony.  

Státní členění České republiky – 

obec. 

Učebnice strana 7 – Dodržujeme 

zákony. Tento odstavec si přečtěte. 

Odpovězte na otázku č. 2 pod 

textem.  

Pracovní sešit str. 6/7 dle zadání. 

Spojené věty přepište do školního 

sešitu, okopírujte a pošlete mi je.  

https://www.youtube.com/watch?v=fq2tRfHu5s8
https://www.youtube.com/watch?v=fq2tRfHu5s8
https://www.youtube.com/watch?v=EIxaxnageTo
https://www.youtube.com/watch?v=EIxaxnageTo
https://www.umimeanglicky.cz/poslech-slovicek-time_other-1-uroven/107?source=dashboardTopicPreviewBox
https://www.umimeanglicky.cz/poslech-slovicek-time_other-1-uroven/107?source=dashboardTopicPreviewBox
https://www.umimeanglicky.cz/poslech-slovicek-time_other-1-uroven/107?source=dashboardTopicPreviewBox
https://www.umimeanglicky.cz/poslech-slovicek-time_other-1-uroven/107?source=dashboardTopicPreviewBox
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Učebnice strana 8 – úvodní první 

odstavec – Obec. Napište stručný 

zápis do vlastivědného sešitu. 

Věřím, že zápis už zvládnete! 

Pracovní sešit strana 6/9. 

 

POHYBOVÉ 

CVIČENÍ 

Přestože máme omezené pohybové 

aktivity, hýbejte se tak, jak jen je 

to možné. Podívejte se na video, 

proč je pohyb důležitý.  

https://edu.ceskatelevize.cz/pohy
b-pro-zdravy-zivot-
5e441acaf2ae77328d0a7069 

PRO VOLNÉ 

CHVÍLE – 

RUČNÍ PRÁCE 

Vybrala jsem dvě ukázky pro 

šikovné ruce, máte-li chuť něco 

vyrábět. Stránku 

www.krokotak.com  znáte, najdete 

zde mnoho dalších návodů. Tyhle 

jsou na jaro a nejen pro děvčata.  

http://krokotak.com/2018/04/p
aper-butterfly/ 

http://krokotak.com/2019/04/s

pring-meadow/ 

HUDEBNÍ 

VÝCHOVA 

Na závěr povzbuzující písnička, 

zazpívejte si.  

 

https://www.youtube.com/watc
h?v=7De-UU9qB9Q 

 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

Práci si rozvrhněte, mějte na ni čas a klid. 

Nespěchejte, dejte si záležet. 

Nezapomeňte na správné sezení. 

Držte pero, tužku správně.  

Pište čitelně a dodržujte linky.   

Čtěte každý den.  

Hotovou práci si zkontrolujte, případné 

chyby opravte a poučte se z nich.  

Mějte dobrou náladu, s úsměvem jde 

všechno líp.  

Jestli ti to nejde dnes, začni znovu zítra.  

 

 

 

Pracujte dle vašich možností.  

 

Upřesňující informace: 

Již ve škole jsme se pokoušeli tvořit zápisy učiva s vaší velkou pomocí. Pokuste se o to 

i nyní, věřím, že to zvládnete.  

 

 

https://edu.ceskatelevize.cz/pohyb-pro-zdravy-zivot-5e441acaf2ae77328d0a7069
https://edu.ceskatelevize.cz/pohyb-pro-zdravy-zivot-5e441acaf2ae77328d0a7069
https://edu.ceskatelevize.cz/pohyb-pro-zdravy-zivot-5e441acaf2ae77328d0a7069
http://www.krokotak.com/
http://krokotak.com/2018/04/paper-butterfly/
http://krokotak.com/2018/04/paper-butterfly/
http://krokotak.com/2019/04/spring-meadow/
http://krokotak.com/2019/04/spring-meadow/
https://www.youtube.com/watch?v=7De-UU9qB9Q
https://www.youtube.com/watch?v=7De-UU9qB9Q
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Dobrovolné (doplňkové učivo): 

Anglický jazyk: Básničku CLOCK v učebnici na straně 40 se můžeš naučit zpaměti. 

Český jazyk: Pracovní sešit str. 51/1,2,3. 

Matematika: Máte-li chuť proletět se letadlem aspoň prstem po mapě, „cestujte“ na 

straně 90 v učebnici.  

 

Bc. Hana Kuklová 

Třídní učitelka  4. B 


