
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Zdeňka Švarcová 4. C 6. 4. – 8. 4. 2020 

PŘEHLED 

Milé děti, vážení rodiče, 

přijměte pozdrav do nadcházejících dnů a vzpomínku na vás. Děti, kdyby byla škola, měly 

byste velikonoční prázdniny. Proto je učiva méně a je většinou opakovací. Pokračujte také 

v četbě knihy podle vašeho výběru. 

Přeji vám všem pokojné prožití velikonočních svátků. 

Budete-li potřebovat, volejte, pište.  

 

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

ČESKÝ JAZYK PO – určování slovních druhů    

ÚT – vyjmenovaná slova    

ST – čtení s porozuměním 

Napiš přání k Velikonocům a 

namaluj obrázek 

Procvičování 1 

Procvičování 2 

Bajky 

Vypracuj do sešitu nebo na volný 

list papíru 

MATEMATIKA PO – písemné násobení   

ÚT – písemné odčítání 

ST – slovní úlohy 

  uč. str. 97/8 

  uč. str. 97/11 

  slovní úlohy 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

VÍTĚZSLAVA 

SOULKOVÁ 

Tento týden si zopakujeme 

sporty. 

 

Podívej se na video populární 

sporty v UK. Napište seznam 

všech sportů, které ve videu 

zmiňují. Nevadí, když nebudeš 

rozumět všechny. Řešení najdeš 

v příloze, napiš si do slovníčku 

s českým překladem. 

 

Přečti text v učebnici na 

str.18/1 – hlasité čtení! 

 

Vytvoř podobný text o tvém 

oblíbeném sportu, viz příloha. 

Prosím pošli na můj e-mail. 

 

Pokud byste něco potřebovali, 

ozvěte se. 

Všechny zdravím a přeji 

krásné Velikonoce!!!! 

 

 

UK popular sports video 

 

  Popular sports in tha UK příloha 1 

 

   

 

My favourite sport příloha 2 

vitezslava.soulkova@kamenka-

celakovice.cz 

Tel. 602668986 

 

https://www.umimecesky.cz/pexeso-4-trida
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=01.+Pravopis+slova&topic=05.+Vyjmenovan%C3%A1+slova+%E2%80%93+souh#selid
https://www.umimecesky.cz/porozumeni#ps957
https://www.umimematiku.cz/slovni-ulohy-4-trida
https://www.youtube.com/watch?v=NKNQpaRAJEg
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/4C-Tydenni_plan-06_04-08_04_2020-Priloha-Popular_sports_in_the_UK_priloha_1.docx
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/4C-Tydenni_plan-06_04-08_04_2020-Priloha-My_favourite_sport_priloha_2.docx
mailto:vitezslava.soulkova@kamenka-celakovice.cz
mailto:vitezslava.soulkova@kamenka-celakovice.cz
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

IVETA 

NACHTMANNO

VÁ 

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 

mně na e-mail: 

iveta.nachtmannova@kamenka-

celakovice.cz). 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. 

6. 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. 
  

 

can/can´t 

 

can song 

 

 

Příloha číslo 1. 

 

 

PŘÍRODOVĚDA Jaro v přírodě – podívej se na video Video 1 ZDE 

Video 2 ZDE 

VLASTIVĚDA Velikonoce – prohlédni si prezentaci Prezentace ZDE 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Čti, prosím, texty pozorně. 

 Upřednostni kvalitu před kvantitou 

(množstvím). 

 Rozvrhni si, prosím, čas na jednotlivé 

 předměty, pokus se pracovat dle rozvrhu 

na dané dny. 

 Dbej, prosím, na odpočinek, rozvrhni si i 

pauzy, seď správně u stolu, drž správně 

Úlohy z učebnice M, ČJ, VL, PŘ vypracuj, 

prosím, do školního sešitu nebo na papír. 

Pracuj podle svých možností a schopností. 

Zdraví je nejdůležitější. 

 

Sleduj televizní pořad UčíTelka. 

 

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/2020/04/4C-Tydenni_plan-06_04-08_04_2020-Příloha_č._1_Nachtmannova.docx
https://edu.ceskatelevize.cz/jaro-zivot-rostlin-a-zivocichu-i-5e44241c4908cf0125157f61
https://edu.ceskatelevize.cz/jaro-zivot-rostlin-a-zivocichu-ii-5e44241c4908cf0125157f64
http://www.zsmsstoky.cz/assets/File.ashx?id_org=400058&id_dokumenty=3041
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psací náčiní, dodržuj hygienu. 

 

 

Upřesňující informace: 

Pokračuj ve čtení knížky podle vlastního výběru. Až ji přečteš, zapiš si: název knihy, jméno a 

příjmení spisovatele, jméno a příjmení ilustrátora, nakladatelství, rok vydání, stručný obsah (5-

10 vět), nakresli pastelkami obrázek. 

 

Dobrovolné (doplňkové učivo): 

https://brumlik.estranky.cz/clanky/prirodoveda/4.rocnik/cas.html 

https://brumlik.estranky.cz/clanky/prirodoveda/4.rocnik/ekosystem-louky.html 

(pokud něco nevíš, vezmi si encyklopedii nebo vyhledej na internetu) 

 

 

 

Zdeňka Švarcová 

Třídní učitelka 4. C 

https://brumlik.estranky.cz/clanky/prirodoveda/4.rocnik/cas.html
https://brumlik.estranky.cz/clanky/prirodoveda/4.rocnik/ekosystem-louky.html

