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PŘEHLED 

Milí žáci, vážení rodiče. Zdravím vás! Těm, co mi posílají vypracované úkoly, moc 
děkuji a chválím vás!  Mám z vás velikou radost! Tento pracovní týden bude opět o 

jeden den kratší, protože v pátek slavíme státní svátek, vy už z vlastivědy víte, jaký. 
Tedy i úkolů bude o něco méně.  Na samém konci tohoto plánu máte vzkaz od paní 
učitelky TV a já přikládám zvukovou nahrávku. Přeji vám všem pevné zdraví a 

pohodu. Mějte se hezky, užívejte slunečných dnů. Myslím na vás!  

 

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

ČESKÝ JAZYK Koncovky podstatných jmen – vzor 

pán + rod střední a ženský.  

Orientace v textu a tvoření vět.  

 

 

 

 

 

Vzpomeňte si, co jsou přísloví?  

Online doplňovačka – doplňte 

chybějící slova do přísloví. 

 

 

 

 

 

Pravopisné minutovky strana 43 a 

44. 

Najděte v minutovkách na straně 

43 již doplněná slovní spojení a 

vytvořte s nimi věty: V prvním 

odstavci šestý, desátý a poslední 

řádek. Ve druhém odstavci třetí, 

dvanáctý a třetí řádek zespod. Ve 

třetím odstavci čtvrtý, pátý zespod 

a poslední řádek. Věty mi ofoťte a 

pošlete.   

https://www.umimecesky.cz/do
plnovani-slov-prislovi-1-
uroven/97 

 

 

MATEMATIKA Geometrie: Základní znalosti o 

trojúhelníku. Rýsování pravoúhlého 

trojúhelníku už umíme, zopakujte si 

základní pojmy.   

 

Rýsujeme trojúhelník. 

 

Trojúhelník rovnoramenný a 

rovnostranný.  

 

 

Pojmy: strana, vrchol, pravý úhel. 

Učebnice strana 50 – zopakujte si, 

jak rýsujeme pravoúhlý 

trojúhelník?  

Učebnice strana 75 zelená tabulka 

je návodem k postupu. Pozorně 

čtěte a pracujte podle něj. 

Zjistěte a zapište do sešitu, který je 

trojúhelník rovnostranný a který 

rovnoramenný? Zapamatujte si to. 

Když k němu přidáte ještě 

pravoúhlý, budete znát už tři typy 

trojúhelníků. 

https://www.umimecesky.cz/doplnovani-slov-prislovi-1-uroven/97
https://www.umimecesky.cz/doplnovani-slov-prislovi-1-uroven/97
https://www.umimecesky.cz/doplnovani-slov-prislovi-1-uroven/97
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

 

Návod na videu.  

 

Narýsujte sami. 

 

Sčítání pod sebou. 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=K37RY8WKNi8 

Učebnice strana 75/2,3,4. 
Ofoťte a pošlete.  

 

Učebnice strana 92/9.  

ANGLICKÝ 

JAZYK 

What´s the time ?  

 

 

 

 

Zopakujte si sloveso „to be“ ( I am, 

you are, he is, she is, it is, we are, 

you are, they are) 

 

 

 

 

 

Pobavte se – hra s abecedou na 

čas. Schválně, jestli se vám to 

povede hned na poprvé?  

Procvičujte určování času na 

přiložených pracovních listech.  

https://www.liveworksheets.co
m/worksheets/en/English_as_a_

Second_Language_(ESL)/Telling
_the_time/What's_the_time_-

_drag_and_drop_gi7739pq 

Doplňte sloveso „to be“ ve 

správném tvaru. Možná některé 

slovíčko neznáte, ale věřím, že si 

s překladem věty poradíte. 

(Slovník, překladač…)zde:  

https://www.liveworksheets.co
m/worksheets/en/English_as_a_

Second_Language_(ESL)/Verb_t
o_be/Am,_is,_are_tz17515ip 

https://learnenglishkids.britishc
ouncil.org/games/abc-

countdown 

PŘÍRODOPIS Živočichové v okolí lidských obydlí – 

pes domácí, kočka domácí. Tito 

živočichové jsou vám asi nejbližší, si 

o nich hodě víte.  Přečtěte si další 

zajímavosti v učebnici.  

 

Splňte úkoly v pracovním sešitě. 

 

Podívejte se na zajímavé video.  

Učebnice strana 59 – přečtěte si o 

psovi domácím. Do školního sešitu 

si udělejte krátký zápis, dokážete-li 

to, přidejte obrázek. Ústně 

odpovězte na všechny otázky 

v textu. Obdobně postupujte u 

kočky domácí.  

Pracovní sešit str. 26 celá.  

https://www.youtube.com/watc
h?v=Px2rUgiwjcU 

VLASTIVĚDA 

 

Největší města v České republice.  

 

 

 

Obecní samospráva. 

 

Učebnice strana 8 – přečtěte si 

článek, do školního sešitu přepište 

první větu. Pak vypište uvedená 

města pod sebe: město – počet 

obyvatel. Dobře si prohlédněte 

mapku.  

Učebnice strana 8 – přečtěte si 

článek a do školního sešitu 

překreslete obrázek budov i 

https://www.youtube.com/watch?v=K37RY8WKNi8
https://www.youtube.com/watch?v=K37RY8WKNi8
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Telling_the_time/What's_the_time_-_drag_and_drop_gi7739pq
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Telling_the_time/What's_the_time_-_drag_and_drop_gi7739pq
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Telling_the_time/What's_the_time_-_drag_and_drop_gi7739pq
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Telling_the_time/What's_the_time_-_drag_and_drop_gi7739pq
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Telling_the_time/What's_the_time_-_drag_and_drop_gi7739pq
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Verb_to_be/Am,_is,_are_tz17515ip
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Verb_to_be/Am,_is,_are_tz17515ip
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Verb_to_be/Am,_is,_are_tz17515ip
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Verb_to_be/Am,_is,_are_tz17515ip
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/abc-countdown
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/abc-countdown
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/abc-countdown
https://www.youtube.com/watch?v=Px2rUgiwjcU
https://www.youtube.com/watch?v=Px2rUgiwjcU
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

 

Splňte úkol v pracovním sešitě.  

s popisky.  

Pracovní sešit strana 7 cvičení 10. 

Pomoc= mapka v učebnici. Poté 

ofoťte a pošlete.  

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Pracujte v rámci svých možností.  

 

Dobrovolné (doplňkové učivo): 

Přírodověda: Máte-li doma psa nebo kočku, můžete ho vyfotit a poslat mi jeho 

fotografii třeba do mobilu na whatsap.  

Vlastivěda: Zjistěte, kolik obyvatel má město, ve kterém žijeme, a zjistěte jméno 

starosty. Zapište do školních sešitů.  

Dobrovolné učivo ofoťte a pošlete mi do pošty.  

 

Vzkaz a pozdrav od vaší paní učitelky L. Štemberkové: 

 
Ahoj všem 
Doufám, že se Vám daří dobře, chtěla bych Vás všechny moc pozdravit a rozptýlit s troškou cvičení.  
Už toho v tomto školním roce asi moc společně nestihneme, což mě mrzí, protože nás čekalo spoustu aktivit, 
soutěží, závodů a Olympijské hry! Snad si to vynahradíme v příštím školním roce, a to už snad v nových 
tělocvičnách a na nových sportovištích 
Nechci nikoho do ničeho nutit, ale určitě Vám všem prospěje, když si občas zacvičíte, zasportujete a trošku se 
hýbnete, ať jste v kondici. To ale určitě děláte, hlavně když je venku tak hezky.  
Domluvte se s rodiči a vyrážejte na kolo, na turistiku, zaběhat si, na procházku s pejskem, na brusle, vyndejte si 
doma švihadlo, míče, posilujte, tancujte atd. atd. Kdo si nebude vědět rady, klidně napište a nějakou aktivitu 
„na míru“ vymyslíme 
Nezapomeňte se před cvičením protáhnout, jako vždy, nezkoušejte nic nového a riskantního, vše rozumně a 
opatrně, prosím, ideálně pod dohledem, tak jak to znáte a jste zvyklí. Hlavně bezpečně a žádné nesmysly, 
cvičíme přece pro zdraví!  
Uděláte mi radost, když mi pošlete ze cvičení třeba nějakou fotku nebo video, nebo když se třeba jen podělíte 
o výkony a úspěchy (e-mail: ludmila.stemberkova@kamenka-celakovice.cz). Letos místo olympijských rekordů 
uděláme nástěnky z vašich výkonů v karanténě 
Moc se na Vás všechny těším, mějte se moc hezky a buďte zdraví!  

L. Štemberková 

 

 

Bc. Hana Kuklová 

Třídní učitelka 4. B 


