
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Zdeňka Švarcová 4. C 14. 4. – 17. 4. 2020 

PŘEHLED 

Milé děti, vážení rodiče, 

zdravím vás všechny v povelikonočním čase. Doufám děti, že jste si odpočinuly a 
načerpaly síly do dalších dnů. Děkuji za průběžně zasílané úkoly a chtěla bych 
povzbudit i ty zbývající, aby se připojily. Společně budeme pokračovat v učení. 

V českém jazyce začneme podstatná jména rodu mužského, v matematice se 
zaměříme na jednotky času, ve vlastivědě si připomeneme Českou republiku a její 

státní svátky a v přírodovědě zpracujete referát - domácí mazlíčci. Určitě vše dobře 
zvládnete. V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat. Můj školní email je 

zdenka.svarcova@kamenka-celakovice.cz  

 

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

ČESKÝ JAZYK 

ZDEŇKA 

ŠVARCOVÁ 

Skloňování podstatných jmen rodu 

mužského  

Připomeň si: 

Na podstatná jména rodu 

mužského si ukážeme ten. 

Potom se určuje životnost. 

Pokud podst. jméno r. m. končí v 1. 

p. č. j. na – a nebo – e je to vždy 

rod m. životný. 

Pokud tak nekončí, řekneme si 1. 

p. č. j. a 4. p. č. j. Je-li stejný, je to 

rod m. neživotný. 

Je-li 1. p. č. j. a 4. p. č. j. různý, je 

to rod m. životný. 

Vzory – pán, hrad, muž, stroj, 

předseda soudce 

Procvičuj: pán, hrad, muž, stroj  

Doplň koncovky 

Vzor pán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

učebnice str. 95/1c) a 95/2  

učebnice str. 95/3 

učebnice str. 96/2  

 

MATEMATIKA 

ZDEŇKA 

ŠVARCOVÁ 

Jednotky času: převody, slovní 

úlohy s časovými údaji 

Písemné dělení 

učebnice str. 98/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

 

učebnice str. 98/9 

mailto:zdenka.svarcova@kamenka-celakovice.cz
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

VÍTĚZSLAVA 

SOULKOVÁ 

Tento týden se naučíme slovní 

zásobu související s Velikonocemi. 

Zároveň zopakujeme slovní zásobu 

potraviny, nápoje a sloveso „like“. 

 

ST: 

Velikonoční slovní zásobu najdeš 

v učebnici str. 62. Procvič si 

výslovnost a slovní zásobu pomocí 

interaktivních pracovních listů. 

 

Podívejte se na video, jak se slaví 

Velikonoce v Británii 

 

ČT: 

Procvičování slovní zásoby 

potraviny. 

 

 

PÁ: 

Procvičování otázky Do you like?  

a krátkých odpovědí 

Yes, I do.        No, I don´t. 

 

Vypracuj pracovní list, doplň 

chybějící název potraviny dle 

obrázku a zároveň odpověz dle 

pravdy. 

Tento pracovní list, prosím, vyfoť a 

pošli. 

 

 

 

 

 

 

Velikonoce slovní zásoba výslovnost 

Interaktivní  prac. list slovní zásoba 

  

 

 

Video  Easter in the UK 

 

 

Zadáno také v umimeanglicky.org 

Slovní zásoba potraviny 

Slovní zásoba výběr z možností 

 

 

 Písnička Do you like….? 

 

 

 

Unit 9 Do you like…? Příloha 2 

 

vitezslava.soulkova@kamenka-

celakovice.cz 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

IVETA 

NACHTMANNO

VÁ 

Podíváme se na Velikonoce             

1. Seznámení se slovíčky pomocí 

písně 

 

2. Základní slovní zásoba - 

nejprve si ji poslechni a pak 

přiřazuj 

 

3. Máš-li možnost, slovíčka si 

vytiskni nebo si můžeš 

vytisknout jen omalovánky a 

dotvořit si je podle svého 

 

 

Happy Easter 

 

Easter vocabulary 

 

Easter vocabulary to print 

Easter vocabulary to print and 

colour 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/easter
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Easter/Easter_yt94791yc
https://www.youtube.com/watch?v=3fh6-C3S1hs
https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-cviceni-slovicka-potraviny-jidla
https://www.umimeanglicky.cz/slovicka-food-1-uroven?source=explicitMapGlobal
https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/4C_Tydenni_plan_14-17_4_2020_Unit_9_Do_you_like-Priloha_2.docx
mailto:vitezslava.soulkova@kamenka-celakovice.cz
mailto:vitezslava.soulkova@kamenka-celakovice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=nfquwFBWPXI
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/easter
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/flashcards-easter.pdf
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/flashcards-easter-bw.pdf
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/flashcards-easter-bw.pdf
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4. Vyzkoušej si slovíčka na PC 

 

5. Zkus vypracovat cvičení 

v pracovním sešitě 62/1,2. 

Potřebuješ-li nápovědu, použij 

učebnici str. 62 – 63 

 

6. A něco pro zasmání na závěr 

(zkuste pochopit, třeba i 

s dopomocí překladače) 

 

Easter (How many ..... Kolik ....) 

 

 

Easter Garfield – Příloha 1 

iveta.nachtmannova@kamenka-

celakovice.cz 

PŘÍRODOVĚDA 

ZDEŇKA 

ŠVARCOVÁ 

Živočichové v okolí lidských obydlí: 

přečti si text v učebnici na str. 58-

59 (domácí mazlíčci) 

Referát - domácí mazlíček (např. 

jak vypadá, čím se živí, nějakou 

zajímavost, nakresli obrázek)  

Referát, prosím, vyfoť a pošli. 

Děkuji. 

 

VLASTIVĚDA 

ZDEŇKA 

ŠVARCOVÁ 

 

Státní svátky a ostatní svátky v ČR: 

připomeň si v učebnici na str. 6 a 

podívej se na video 

 

ČR – demokratický stát: přečti si 

text v učebnici na str. 7 a prohlédni 

si prezentaci 

Video ZDE 

 Vypiš 7 státních svátků 

 

Prezentace ZDE 

Opiš prezentaci (prezidenti ČR – 

Václav Havel, Václav Klaus, Miloš 

Zeman) 

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 

psací náčiní, dodržuj hygienu. 

 

Úlohy z učebnice M, ČJ, VL, PŘ 
vypracuj, prosím, do školního sešitu 

nebo na papír. Pracuj podle svých 
možností a schopností. Zdraví je 

nejdůležitější. 

 

 

 

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. 

 

 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Easter/Easter_yt94791yc
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/4C_Tydenni_plan_14-17_4_2020_Easter_Garfield_-_Priloha_1.docx
https://www.youtube.com/watch?v=20jPe7EDj3U
https://docs.google.com/presentation/d/1lUKh6ASJIGei472E7isi0AidyzO3bJdTwzYYWEHrRn0/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&sli
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Dobrovolné (doplňkové učivo): 

http://rysava.websnadno.cz/azkviz/az_4vl_1_crdemokratickystat.pdf 

https://www.umimecesky.cz/cesky-jazyk-podrobne-4-trida 

https://www.umimematiku.cz/matematika-podrobne-4-trida 

 

Zdeňka Švarcová 

Třídní učitelka 4. C 

http://rysava.websnadno.cz/azkviz/az_4vl_1_crdemokratickystat.pdf
https://www.umimecesky.cz/cesky-jazyk-podrobne-4-trida
https://www.umimematiku.cz/matematika-podrobne-4-trida

