
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Zdeňka Švarcová 4. C 20. 4. – 24. 4. 2020 

 

Milé děti, vážení rodiče, 

posílám pozdravy a vzpomínám na vás. Tento týden si připomeneme v českém jazyce 
životnost a vzory rodu mužského, v matematice se naučíme vypočítat obvod 
trojúhelníku, v přírodovědě se seznámíme s hospodářskými zvířaty a ve vlastivědě se 

zaměříme na státní členění České republiky. Věřím, že se nám opět podaří posunout 

se o kus vpřed.  

 

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

ČESKÝ JAZYK 

ZDEŇKA 

ŠVARCOVÁ 

Určování životnosti u podstatných 

jmen rodu mužského 

Přiřazování podstatných jmen rodu 

mužského ke vzorům 

 

Práce s učebnicí    

 

 

Čtení s porozuměním 

Procvičování 1 

Procvičování 2 

Cvičení 

 

učebnice str. 96/vzor pán  

učebnice str. 97/3    Video 

učebnice str. 97/4, 98/5 vypracuj 

písemně 

Gumička, Hodiny, Mrkev, 

Punčocha, Myš 

MATEMATIKA 

ZDEŇKA 

ŠVARCOVÁ 

Obvod trojúhelníku: učebnice str. 

96 

 

Slovní úlohy (zápis, výpočet, 

odpověď) 

Porovnávání jednotek  

Písemné dělení 

Video  

Učebnice str. 96/2 - opiš do sešitu 

 

str. 101/1,2,4,5 

str. 101/3 

str. 101/6 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

VÍTĚZSLAVA 

SOULKOVÁ 

Děkuji všem, kteří mi posílají 

své práce. Moc vás chválím! 

Tento týden si ještě zopakujeme 

slovní zásobu z Velikonoc. 

Dále budeme opakovat sloveso like 

a názvy potravin.  

ST: Zopakuj si slovní zásobu 

týkající se Velikonoc. 

 

 

 

 

 

 

 

Easter listening 

Easter crossword 

Easter wordsearch 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/zivotnost-nezivotnost/karticky.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/cviceni/vyhledavani-1.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/hmyzi-cviciste/cviceni1.html
https://www.youtube.com/watch?v=kD3t-qn-t1w
https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-doktor-napad/63
https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-doktor-napad/64
https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-doktor-napad/65
https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-doktor-napad/67
https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-doktor-napad/66
https://www.youtube.com/watch?v=2z64GnWkVoA
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Easter/Easter_is_here!_ps107098zz
https://www.liveworksheets.com/xh111462er
https://www.liveworksheets.com/dl106185fa
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ČT: Zopakuj si slovní zásobu 

potraviny 

 

 

 

 

PA: Zopakuj si sloveso like. 

I like…..,  I don´t like 

 

Doplň pracovní list like/likes 

Nezapomeň! 

I like apples.  

You like apples. 

We like apples. 

They like apples. 

She likes apples. 

He likes apples 

It likes apples 

 

Game 1 

Game 2 

Game 3 

Game 4 

 

 

Interactive I like, I don´t like 

 

 

Příloha prac. list like/likes 

 

Doplněný pracovní list pošli mailem 

nebo WhatsUpp 

vitezslava.soulkova@kamenka-

celakovice.cz 

Tel. 602668986 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

IVETA 

NACHTMANNO

VÁ 

Pokračujeme Velikonocemi 

(Easter) – zkuste pouze 

poslechovou část 

1. Znovu si můžete pustit 

slovíčka z minulého týdne a 

zkusit je několikrát správně 

opakovat nahlas. Potom 

můžete vyplnit křížovky. 

2. Tak jako v ČR, tak i ve Velké 

Británii mají své velikonoční 

zvyky. Jedním z nich je 

hledání velikonočních vajec 

(Easter Egg Hunt). 

Seznamte se s ním v písni a 

následně ve dvou příbězích.  

3. Vajíčka malovaná i 

čokoládová při Easter Egg 

Hunt schovává Velikonoční 

zajíček („Easter Bunny“), tak 

správně označte části jeho 

těla 

4. Zkuste zase vyplnit v PS na 

str. 63 cv. 3. K práci můžete 

využít učebnici str. 62-63. 

5. Dalším zvykem je pečení 

dobrot. U nás pečeme 

beránky, jidášky a další 

 

Easter listening 

 

Easter crossword 

Easter wordsearch 

 

 

Easter Egg Hunt Song 

Easter Egg Hunt Steve And Maggie 

Peppa Pig Chocolate Egg Hunt 

 

 

Easter Bunny 

 

 

 

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/16.food/food1.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/16.food/food2.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/16.food/food4.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/16.food/food6.htm
http://www.english-time.eu/english-now/interaktivni-pracovni-listy/food-and-cooking-ipl/135-what-do-you-like-co-mas-rad/
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/4C-Příloha_pra.c_list_like-_likes.docx
mailto:vitezslava.soulkova@kamenka-celakovice.cz
mailto:vitezslava.soulkova@kamenka-celakovice.cz
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Easter/Easter_is_here!_ps107098zz
https://www.liveworksheets.com/xh111462er
https://www.liveworksheets.com/dl106185fa
https://www.youtube.com/watch?v=rov5t-aggeQ
https://www.youtube.com/watch?v=wF-1TojnzUg
https://www.youtube.com/watch?v=IS_LQNCleio
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Body_Parts/Easter_bunny_kb113579vy
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mňamky, tradiční britská 

velikonoční dobrůtka se 

jmenuje Hot Cross Buns – 

má-li někdo chuť vyzkoušet 

něco jiného, přikládám recept 

spolu s písničkou.  

 

 

 

Hot Cross Buns - song 

Hot Cross Buns 

iveta.nachtmannova@kamenka-

celakovice.cz 

PŘÍRODOVĚDA 

ZDEŇKA 

ŠVARCOVÁ 

Hospodářská zvířata: přečti si text 

v učebnici na str. 56-57 a podívej 

se na video 

Video 

Zapiš do sešitu druhy domácích 

ptáků a savců a nakresli obrázek 

VLASTIVĚDA 

ZDEŇKA 

ŠVARCOVÁ 

Státní členění České republiky: 

přečti si text v učebnici na str. 8-9 

 

Opiš do sešitu z rámečku na str. 9 

dole POSLEDNÍ tři řádky 

 

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. 

 

Dobrovolné (doplňkové učivo): 

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

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

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida 

https://skolakov.eu/matematika-4-trida 

 

Zdeňka Švarcová 

Třídní učitelka 4. C 

https://www.youtube.com/watch?v=re3gXNTtwig
https://recepty.vareni.cz/hot-cross-buns/
https://www.youtube.com/watch?v=QnuzTxmmW8Y
https://www.umimematiku.cz/matematika-4-trida
https://www.umimecesky.cz/cesky-jazyk-4-trida
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida
https://skolakov.eu/matematika-4-trida

