
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Zdeňka Švarcová 4. C 27. 4. – 30. 4. 2020 

 

Milé děti, vážení rodiče, 

děkuji za snahu, se kterou přistupujete k domácí přípravě. Pracujte v klidu, a pokud 
budete cokoliv potřebovat, napište nebo zavolejte. V tomto týdnu v českém jazyce 
budeme doplňovat i, í/y, ý u podstatných jmen, která se skloňují podle vzoru pán, 

v matematice budeme procvičovat, v přírodovědě se seznámíme s živočichy žijícími 
volně v okolí lidských obydlí a ve vlastivědě se budeme zabývat obyvatelstvem naší 

vlasti. Ať se Vám daří ve všem, co budete dělat. 

 

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

ČESKÝ JAZYK 

ZDEŇKA 

ŠVARCOVÁ 

Práce s učebnicí: podstatná jména, 

která se skloňují podle vzoru pán 

 

 

 

Čtení s porozuměním 

učebnice str. 98/8a, 8b a str.99/9 

(doplň koncovky a cvičení napiš) 

učebnice str. 99/10 (uváděj tvary 

podle zadání a cvičení napiš) 

 

Bludičky, Nachlazení, Koště, Čert,  

Deštník 

MATEMATIKA 

ZDEŇKA 

ŠVARCOVÁ 

Práce s učebnicí - procvičování 

Písemné násobení 

Dělení  

Písemné sčítání a odčítání 

 

Slovní úlohy 

 

učebnice str. 102/12 (zkoušku 

proveď na kalkulačce) 

učebnice str. 102/14 

učebnice str. 102/18 

učebnice str. 102/13, 15, 19 (zápis, 

výpočet, odpověď) 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

VÍTĚZSLAVA 

SOULKOVÁ 

Chválím všechny, kdo pilně pracují.  

Tento týden budeme dále opakovat 

sloveso like ve všech osobách. 

Zopakujeme si také počasí, roční 

období a koníčky. Naučíme se 

měsíce v roce. 

 

 ST:  

Poslechni si písničku a napiš do 

školního sešitu všechny druhy 

počasí, o kterých se v ní zpívá. 

Zopakuj si roční období a počasí. 

Slovíčka si pečlivě opakuj hlasitě. 

 

 

 

 

 

 

 

Weather - písnička 

Procvičuj slovní zásobu počasí 1 

zde. 

https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-karas/6
https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-karas/54
https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-karas/4
https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-karas/55
https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-karas/54
https://www.youtube.com/watch?v=6MGRkUlFZws
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/weather-1
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

  

 

 ČT: 

Procvič si „hobbies“  

Zopakuj si sloveso LIKE, roční 

období a koníčky. 

 

  

 

 

 

 PA: 

Poslechni si měsíce v roce. 

  

  

 

  

Doplň pracovní list. 

Snaž se měsíce naučit zpaměti. 

Procvičuj slovní zásobu počasí 2 

zde. 

Procvič roční období a počasí zde 

 

 

Hobbies – procvičování zde. 

Příloha 1 Like – Weather 

Příloha 2 Like – Hobbies - Weather 

Doplněné pracovní listy pošli na 

email. 

vitezslava.soulkova@kamenka-celakovice.cz 

WhatsUpp 602668986 

 

 

Měsíce v roce písnička 

Měsíce v roce písnička 1 

Měsíce v roce písnička 2 

Měsíce v roce - hra 

Měsíce – chybějící písmena 

Příloha 3 – měsíce v roce 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

IVETA 

NACHTMANNO

VÁ 

1. Vrátíme se ke slovíčkům 

souvisejících s Velikonocemi a 

k vyjádření, že někde něco je. 

Napište překlad vět z přílohy 5, 

který mi, prosím, zašlete na e-

mail do neděle 3. 5. 2020. 

2. Zopakujeme si počasí. 

V interaktivním pracovním listu 

přiřaď obrázek podle poslechu. 

A potom na dalším 

interaktivním pracovním listu 

přiřaď názvy pod obrázky 

(partly cloudy- polojasno). 

3. Seznámíme se podrobněji se 

slovesem like – mít rád. 

Nejprve si poslechni píseň a 

všímej si změn ve tvaru slovesa 

like. Kdy je to jinak? 

Pokud stále nevíš pravidlo, 

přečti si přiložený výklad 

v příloze 4, popř. se podívej do 

učebnice na stranu 31 cv. 7, 8. 

Už víš? 

4. Zkus vypracovat cvičení 

v pracovním sešitě 31/5 a 31/6. 

Příloha 5 – Překlad 

 

 

 

Weather 

 

 

Weather 

 

Like/likes song 

 

Příloha 4 – Like – likes – Výklad 

 

iveta.nachtmannova@kamenka-

celakovice.cz  

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/weather-2
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Weather/Seasons_and_clothes_pq3062nk
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/5-rocnik/hobbies/cv4.htm
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/4C_Priloha_1_Like_-_Weather.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/4C_Priloha_2_-_Like_-_Hobbies_-_Weather.pdf
mailto:vitezslava.soulkova@kamenka-celakovice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=Fe9bnYRzFvk
https://www.youtube.com/watch?v=lPeAo1hz8GA
https://www.youtube.com/watch?v=bk4DDv8u58Q
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/13.days-months/days-months7.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/13.days-months/days-months8.htm
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/4C_Priloha_3_-_mesice_v_roce.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/4C_Priloha_5_-_Preklad.docx
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Weather/The_weather*_listen,_drag_and_drop_cz142ha
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Weather/Weather_ug1341ig
https://www.youtube.com/watch?v=am3lvL6GGpk
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/4C_Priloha_4_-_Like-likes_vyklad.docx
mailto:iveta.nachtmannova@kamenka-celakovice.cz
mailto:iveta.nachtmannova@kamenka-celakovice.cz
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

PŘÍRODOVĚDA 

ZDEŇKA 

ŠVARCOVÁ 

Živočichové žijící volně v okolí 

lidských obydlí 

 

Přečti si z učebnice str. 60 – 61 

Opiš do sešitu rámeček str. 61 

Video 

VLASTIVĚDA 

ZDEŇKA 

ŠVARCOVÁ 

Obyvatelstvo naší vlasti Přečti si z učebnice str. 10 – 11 

Prezentace 

Pokus se na konci prezentace 

odpovědět do sešitu na otázky. 

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=JID16Emro5s
file:///C:/Users/ZAK_10_PROJEKT/Downloads/6.%20Obyvatelstvo%20na%25C5%25A1%25C3%25AD%20vlasti%20(11).pdf
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

