
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka  Taťána Štěchová  4. A 1. 6. - 5. 6. 2020 

PŘEHLED 

Vážení rodiče, milé děti, tento týden začíná slavnostně. 1. června slaví všechny děti 
svůj svátek. Já vám přeji pevné zdraví, mnoho radosti a milých zážitků a to, co si 

přejete každý sám, ať se vám k radosti brzy splní. Užijte si krásný den a určitě se 
venku proběhněte. V následujících dnech se opět vraťte k učení. A co vás čeká? 
V českém jazyce budeme opakovat a procvičovat podmět a přísudek, slovní druhy a 

vzory podstatných jmen. V matematice si zopakujete písemné dělení, násobení, 
sčítání a odčítání. V přírodovědě proniknete do povědomí o mimořádných událostech 

a ve vlastivědě začneme cestovat po České republice. Zatím jen prstem po mapě, ale 
určitě brzy už i na výlety. Prázdniny se blíží a čas i možnosti přijdou. Děkuji všem za 

Vaši práci, vytrvalost a vše, co jste dokázali v této mimořádné době. 

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

ČESKÝ JAZYK Opakování – podmět a přísudek 

 

 

 

Vzory podstatných jmen 

 

 

 

Slovní druhy 

 

 

 

Souvětí 

Učebnice str. 123/2 opiš a podtrhej 

podmět rovně a přísudek vlnovkou   

Učebnice str. 123/4 převeď do 

jednotného čísla, napiš a podtrhej 

podmět a přísudek. Např. Tenista 

se utkal…   

Učebnice str. 123/3 – opiš a doplň 

i-y, do závorky napiš vzor 

podstatného jména 

Učebnice str. 127/3 

Příloha č. 3 – pracovní list   

Učebnice str. 124/6 ústně urči 

slovní druhy 

Učebnice str. 124/8b písemně 

               str. 124/8c ústně     

Učebnice str. 127/1, 2 – opsat a 

odpovědět na otázky 

https://www.umimecesky.cz/stri
lecka-koncovky-podstatnych-

jmen-i-y-muzsky-
rod?source=explicitExercise 

MATEMATIKA Násobení 

 

 

Dělení 

 

 

Příloha č. 1 – vypočítej příklady 

Učebnice str. 108/12, 13, 14 

písemně 

Pracovní sešit str. 30/1 - 6 

Příloha č. 2 – vypočítej příklady 

Učebnice str. 109/21 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/4A_Příloha-č.-3.jpg
https://www.umimecesky.cz/strilecka-koncovky-podstatnych-jmen-i-y-muzsky-rod?source=explicitExercise
https://www.umimecesky.cz/strilecka-koncovky-podstatnych-jmen-i-y-muzsky-rod?source=explicitExercise
https://www.umimecesky.cz/strilecka-koncovky-podstatnych-jmen-i-y-muzsky-rod?source=explicitExercise
https://www.umimecesky.cz/strilecka-koncovky-podstatnych-jmen-i-y-muzsky-rod?source=explicitExercise
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/4A_Příloha-č.-1-rotated.jpg
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/4A_Příloha-č.-2-rotated.jpg
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Odčítání 

Sčítání 

 

Učebnice str. 108/7 

 

Učebnice str. 107/3 

https://www.umimematiku.cz/st
rilecka-mala-

nasobilka?source=explicitExerci
se 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK – K. 

HAVLOVÁ 

Tento týden si zopakujeme názvy 

oblečení CLOTHES, opět 

procvičíme „Já mám na sobě“ I´m 

wearing …, She / he is wearing …. 

(Ona / on má na sobě). 

 Pusť si písničku 

  

 Vypracuj interaktivní 

pracovní list:  

pusť si na počítači zvuk, klikni na 

amplion a poslouchej, dívej se na 

osoby a přiřaď popisku správnou 

osobu (napiš do rámečku číslo). 

 Otevři si učebnici na straně 

46 a pusť si poslech - 

nahrávku:  

ukazuj si na obrázku a opakuj 

slovíčka. Pak poslouchej a čti si 

text v bublinách. Naučíme se další 

nové oblečení (jeans = džíny, 

blouse = halenka, tie = kravata).  

 Otevři si pracovní sešit na 

straně 46 a 47:  

vypracuj následující cvičení. Pak si 

je zkontroluj s klíčem.  

cv. 1: nejprve doplň do slov 

chybějící písmenka a pak slovo = 

název oblečení ještě napiš do 

rámečku (ke správnému obrázku). 

Nápovědou ti jsou slovíčka na 

straně 47. Zatím nevybarvuj! 

cv. 2: Nyní si připrav pastelky a 

přečti si text a vybarvi oblečení ze 

cvičení 1. 

cv. 4: Přečti si text a vybarvi dle 

něho postavičky. Takto udělej 

pouze A a B. Postavu C si nakresli 

a popiš. Nápovědou a vzorem ti 

jsou popisky A a B.  

 

Milé děti, chválím vás za vaši 

aktivitu a plnění úkolů. Děkuji také 

za zasílání vašich prací!  

What are you wearing? song  

 

Clothes_listen 

 

 

 

 

Učebnice strana 46 cvičení 1 – 

Poslech – Příloha č. 1  

 

 

 

Pracovní sešit strana 46 cvičení 1,2 

a straně 47 cvičení 3  

 

 

Cvičení 1 – strana 46 (doplnění 

slov) 

 

 

Cvičení 2 – strana 46 (vybarvení 

obrázků u cvičení 1) 

 

Cvičení 4 – strana 47 (kreslení a 

popis) 

 

Klíč ke cvičením - Příloha č. 2 

 

https://www.umimematiku.cz/strilecka-mala-nasobilka?source=explicitExercise
https://www.umimematiku.cz/strilecka-mala-nasobilka?source=explicitExercise
https://www.umimematiku.cz/strilecka-mala-nasobilka?source=explicitExercise
https://www.umimematiku.cz/strilecka-mala-nasobilka?source=explicitExercise
https://www.youtube.com/watch?v=KFQxBCvgx70
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Clothes/Clothes_listen_and_number_sg7763xt
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/4A_Poslech-Příloha-č.1.mp3
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/4A_Klíč-Příloha-č.2-rotated.jpg
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

 

 Naposled si ještě podívej na 

příběh  

Steva and Maggie, konci videa se 

můžeš přidat s písničkou a 

ukazovat na sobě:  

 

 

Další možnost procvičení slovní 

zásoby - cvičení najdete na 

stránce www.umimeanglicky.cz 

pod svou skupinou Aj (třídou). 

Steve and Maggie - Clothes  

„My t-shirt, my hat, my sweater, 

my trousers, my shorts, my socks 

and my shoes“. 

 

Pracovní interaktivní list tohoto 

týdne a fotografii cvičení 4 v PS mi 

prosím pošlete na moji emailovou 

adresu klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz  

ANGLICKÝ 

JAZYK 

IVETA 
NACHTMANNOVÁ 

1. Nyní už víte, jak používat 

sloveso „like“ (like/likes; 

don´t like/doesn´t like). 

Pokud přeci jen váháte, vraťte 

se k pravidlům, která najdete 

sepsaná v předešlých dvou 

týdnech. Připraveni? Tak se  

můžete pustit do přiloženého 

pracovního listu, který mi, 

prosím, odešlete do 7.6.2020. 

Text na něm si nejprve 

pozorně přečtěte a přeložte, 

potom odpovězte na otázky 

pod textem a nakonec složte 

slova ve správném pořadí  do  

věty. 

2. Podívejte se na jeden díl 

angličtiny z UčíTelky 

odvysílaný dne 6. 5. 2020. 

Angličtina je od stopy 

2:08:10. 

3. Seznámíme se důkladněji 

s novými slovíčky. Podíváme 

se jen na některé názvy 

oblečení (clothes). Nejprve si 

pusťte slovíčka pod obrázky, 

zatím stačí jenom: trousers, 

shorts, coat, socks, dress,    

T-shirt, skirt, sweater. 

Poslouchej klidně několikrát a 

slova opakuj. 

4. Vyzkoušej se. Zkus přiřadit 

správný název k obrázku ve 

dvou různých interaktivních 

pracovních listech. U druhého 

pracovního listu si nejprve 

poslechni video. 

5. V posledním interaktivním 

pracovním listu nejprve 

v prvním cvičení přiřaďte čísla 

pod obrázky a „he“ nebo 

„she“ do vět podle 

skutečnosti. Ve druhém 

cvičení doplňujte věty podle 

obrázků a čísel dětí. 

  

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 – Read about Katie 

 

 

 

 

UčíTelka - Angličtina 

 

 

My clothes - vocabulary 

 

 

 

 

My clothes 

(boots = vysoké boty) 

My clothes 

 

 

He/She is wearing ... 

(He/She is wearing …… On/Ona má 

na sobě ….. ) 

http://www.umimeanglicky.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=KBcJZOA3Cuk&t=223s
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/4A_Read-about-Katie-Příloha-č.1.pdf
https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/220553114000035/
https://www.liveworksheets.com/tj70284yk
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Clothes/My_clothes_iv154517ar
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Clothes/Clothes_es132982da
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Clothes/HE_or_she_%5E_CLOTHES_nd123021ig
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

6. Všechny interaktivní listy mi, 

prosím, odešlete na email. 

Děkuji všem rodičům i dětem 

za výdrž a spolupráci. 

   

PŘÍRODOVĚDA Mimořádné události – ničivé 

přírodní jevy 

Učebnice str. 73, 74 přečíst požár, 

bouřka, vichřice a povodeň a 

odpovědět na otázky: 

1) Co jsou mimořádné události? 

2) Jmenuj ničivé přírodní jevy. 

3) Co máme dělat, pokud vznikne 

požár? 

4) Jak se zachováš, pokud tě 

zastihne bouřka? 

5) Jak se zachováš, pokud tě 

zastihne vichřice? 

6) Jak se zachováš, pokud tě 

zastihnou přívalové srážky? 

VLASTIVĚDA 

 

Cestujeme po ČR    Učebnice str. 45 – 47 

   Zopakuj si 14 krajů ČR a jejich    

krajská města. Odpověz na otázky: 

1) Jak se nazývá řeka, která 

protéká Prahou? 

2) Čím je Praha významná? 

3) Jaké znáš památné stavby 

v Praze? 

4) Na straně 47 v učebnici 

v úryvku o Středočeském 

kraji najdi v textu závažné 

pomýlení. 

5) Jak se jmenuje jaderná 

elektrárna v Jihočeském kraji? 

6) Které památky najdete 

v Jihočeském kraji a 

Středočeském kraji? 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Zadané úkoly plňte pečlivě, u příkladů 
dělejte zkoušky, chybné příklady znovu 

přepočítejte 

 Méně je někdy více, pracujte v klidu a 

soustředěně, úkolů nemáte mnoho 

 V Českém jazyce procvičujte i vzory 

podstatných jmen, zdůvodňujte si jaké 

  i-y doplníte a proč 

 

Jste šikovní, úkoly zvládnete jistě 
samostatně a správně. Věřím vám, 

držím pěstě 
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Upřesňující informace: 

 

Máte možnost mi zavolat (tel. 606 055 961), nebo napsat SMS, nebo e-mail. 

Nerozumíte-li něčemu, můžete se zeptat. Ráda pomohu. 

 

Dobrovolné (doplňkové učivo): 

https://www.umimeto.org/ 

 

Taťána Štěchová 

Třídní učitelka 4. A 

https://www.umimeto.org/

