
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Taťána Štěchová 4. A 11. – 15. 5. 2020 

PŘEHLED 

Milé děti, vážení rodiče, děkuji vám za práci, kterou odvádíte. Mám radost z vašich 
splněných úkolů. Jste šikovní a přičinliví. V tomto týdnu budeme v matematice 

počítat aritmetický průměr, v českém jazyce hledat věty jednoduché a určovat 
základní skladební dvojice, ve vlastivědě se budeme zabývat počasím a dozvíte se, co 
je to podnebí, a v přírodovědě si zopakujeme, co jsme se dozvěděli o parcích, 

loukách, obydlí a vodě. Můžete opakovat i v přírodě, počasí nám přeje. Nezapomeňte 
se i proběhnout, zaskákat si a protáhnout si svaly. Nejen mozek musí cvičit. Přeji 

pohodu, úspěchy a radost z nabytých znalostí. 

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

ČESKÝ JAZYK Věta jednoduchá 

 

 

 

Základní skladební dvojice 

Učebnice str. 114/Slohový úkol – 

přečíst a najít v článku věty 

jednoduché (vypiš, jsou jen 2) 

Pracovní sešit str. 65/1, 2, 3 

 

Učebnice str. 115/růžový rámeček 

přečíst 

Učebnice str. 115/1b, c, d písemně 

Učebnice str. 115/2 písemně 

https://www.umimecesky.cz/rozbor

y-podmet-prisudek-1-uroven/714  

MATEMATIKA Aritmetický průměr 

 

 

 

 

Opakování písemného sčítání 

 

Opakování písemného dělení 

Učebnice str. 136/růžová poučka 

dole - přečíst 

Učebnice str. 136/1, 2, 3 písemně 

Učebnice str. 137/4, 5, 6, 7, 8, 9 

Pracovní sešit str. 23, 24 

https://www.umimematiku.cz/cvice

ni-scitani-pod-sebou  

https://www.umimematiku.cz/pres

ouvani-pisemne-deleni-1cif-2-

uroven/347  

ANGLICKÝ 

JAZYK 

IVETA 
NACHTMANNOVÁ 

1. Připomeň si názvy potravin, 

doplň otázky a odpověz na ně. 

Vypracované mi, prosím, zašli 

do 17. 5. 2020 

2. V minulém týdnu jsme se 

seznámili s tvary slovesa 

like/likes. Vypracuj si nejprve 

interaktivní pracovní list pro 

připomenutí. (1) spojuj názvy 

s obrázky (2) napiš názvy 

  

Příloha č. 2 – like + short answers 

 

 

Like + activities 

 

https://www.umimecesky.cz/rozbory-podmet-prisudek-1-uroven/714
https://www.umimecesky.cz/rozbory-podmet-prisudek-1-uroven/714
https://www.umimematiku.cz/cviceni-scitani-pod-sebou
https://www.umimematiku.cz/cviceni-scitani-pod-sebou
https://www.umimematiku.cz/presouvani-pisemne-deleni-1cif-2-uroven/347
https://www.umimematiku.cz/presouvani-pisemne-deleni-1cif-2-uroven/347
https://www.umimematiku.cz/presouvani-pisemne-deleni-1cif-2-uroven/347
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Likes_and_dislikes/Free_time_activities_fd14251kt
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

aktivit (3) doplň správné tvary 

slovesa like. 

3. Vypracuj pracovní list, který mi, 

prosím, odešli ke kontrole  

do 15. 5. 2020. 

4. Protože se slovíčkem (1) spring 

(jaro) jsme se již seznámili, 

seznámíme se i s ostatními 

názvy ročních období (seasons) 

– (2) summer (léto) (3) autumn 

(podzim) (4) winter (zima). 

Nejprve si poslechněte písničku.  

5. V dalším interaktivním 

pracovním listu klikej na 

sluchátka, poslouchej správnou 

výslovnost (třeba několikrát), 

opakuj nahlas a snaž se i o 

zapamatování. 

6. Ověř si, jak si sis slovíčka 

zapamatoval. Zkus si přiřadit 

názvy ročních období 

k obrázkům. 

 

 

Příloha č. 1 – like or likes 

 

 

 

Seasons song 

 

 

 

Seasons + Weather - vocabulary 

 

Seasons 

 

PŘÍRODOVĚDA Opakování – louka, park, obydlí, 

voda 

Učebnice str. 69 – můžeš hrát jako 

hru, nebo si jen odpověz na dané 

otázky. Odpovědi můžeš vyhledat 

v učebnici. 

ANGLICKÝ 

JAZYK  

K. HAVLOVÁ 

 Tento týden si procvičíme sloveso 

like (LIKES / DOESN’T LIKE). 

Pusť si video. Poslechni si, můžeš si 

i opakovat nahlas. 

Pak vypracuj cvičení v pracovním 

listě k tomuto videu. Kdo nemá 

možnost tisku, vypracuje do 

sešitu English (část 1,2 – ústně, 

část 3 do sešitu). 

 

 Zopakujeme 4 roční období – 

four seasons.  

 

 Budeme se učit dny v týdnu – 

days of the week.  

 

 Poslechni si písničku. Zkus 

dny v týdnu opakovat. 

Vypracuj pracovní list Dny v týdnu 

a počasí (pokud nemáš možnost si 

jej vytisknout, napiš do sešitu a 

obrázky nakresli dle své fantazie) 

Pak si písničku Days of the week 

ještě jednou poslechni a názvy dnů 

 

likes, doesn´t like - video 

 

Like, doesn´t like Pracovní list – 

Příloha č. 1  

 

 

4 seasons 

 

 

Days of the week 

 

Pracovní list Days of the week, 

weather –Příloha č.2 

 

    

 

   

https://www.youtube.com/watch?v=ksGiLaIx39c
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Weather/Let's_Listen_and_Repeat_gp122379ci
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Seasons/Seasons_in_English_dd12647dp
https://www.youtube.com/watch?v=STMMidLxRR4
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/4A_Příloha-č.1.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/4A_Příloha-č.1.pdf
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Seasons/Seasons_in_English_dd12647dp
https://www.youtube.com/watch?v=3tx0rvuXIRg
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/4A_Příloha-č.2.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/4A_Příloha-č.2.pdf
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

zkus říkat (zpívat) nahlas.  

 

 Další procvičování slovní 

zásoby  

 

Pokud potřebujete vysvětlení či 

radu, máte jakékoli potíže či 

otázky, napište mi prosím na můj 

email a já  vám ráda pomohu. 

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz  

  

 

www.umimeanglicky.cz 

 

 

Pracovní listy tohoto týdne mi, 

prosím, pošli ke kontrole na moji 

emailovou adresu.  

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz  

VLASTIVĚDA 

 

Počasí a podnebí Učebnice str. 26 – 27 přečíst a 

odpovědět na otázky:  

1. Co je počasí a co ho ovlivňuje? 

2. Jaké znáš srážky? 

3. Co je podnebí? 

4. V jakém podnebném pásu se 

nachází ČR? 

5. Co zejména ovlivňuje podnebí 

na území ČR? 

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. 

 

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 

mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
http://www.umimeanglicky.cz/
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
https://www.umimeto.org/

