
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka  Taťána Štěchová  4. A 18. 5. – 22. 5. 2020 

PŘEHLED 

Vážení rodiče, milé děti, čas neúprosně běží a doba vašeho domácího vzdělávání je 
stejně dlouhá jako celé letní prázdniny. Vy jste však neodpočívali, vím, že vaše práce 

byla náročná, a za překonání všech úskalí vám moc děkuji. Vážím si vaši pomoci a 
úsilí, které jste do vzdělávání dali. Do konce školního roku zbývá málo, prosím, 
snažte se ještě pracovat a opakovat vše, co jste se dokázali naučit. Jedině to, co 

umíte, vám nikdo nemůže vzít. Myslím na vás a děkuji za všechno, co jste zvládli a 
dokázali. Jsem na vás pyšná. Tento týden budeme v českém jazyce vyhledávat 

podmět a přísudek, v matematice se seznámíme se zápornými čísly, ve vlastivědě 
nakoukneme do zemědělství a v přírodovědě budeme zjišťovat význam přírody pro 

člověka. Přeji vám mnoho zdaru při učení a radost z nabytých vědomostí. 

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

ČESKÝ JAZYK Přísudek a podmět 

 

 

Procvičování 

Učebnice str. 116-117 zásobník 

informací v růžovém rámečku-

přečíst 

Učebnice str. 116/3c, 5 písemně 

Učebnice str. 117/6 ústně 

Učebnice str. 117/7a písemně 

Pracovní sešit str. 66/1, 2, 3, 4, 5 

https://www.umimecesky.cz/rozbor

y-podmet-prisudek-1-uroven/724 

https://www.umimecesky.cz/index.

php?p=ucitel-domaci-ulohy-

prehled&classId=&chosenHomewor

k=27354&delete=1 

MATEMATIKA Seznámení se zápornými čísly 

 

Závěrečný test - opakování 

Procvičování 

Pracovní sešit  

str. 25/1, 2, 3, 4, 5, 6 

Pracovní sešit str. 28/8 

Pracovní sešit str. 29/1-7 

(vyhodnoť si test a zobraz 

sebehodnocení)   

https://www.umimematiku.cz/cvice

ni-ciselna-osa-cela-cisla 

https://www.umimematiku.cz/pres

ouvani-ciselna-osa-klad-zapor-1-

uroven/385 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

IVETA 
NACHTMANNOVÁ 

1. Začneme připomenutím ročních 

období a počasí. Zpracujte si 

interaktivní pracovní list. Přiřaď 

správný obrázek podle 

poslechu. Kdo zvládne, může mi 

  

Seasons and Weather 

 

https://www.umimecesky.cz/rozbory-podmet-prisudek-1-uroven/724
https://www.umimecesky.cz/rozbory-podmet-prisudek-1-uroven/724
https://www.umimecesky.cz/index.php?p=ucitel-domaci-ulohy-prehled&classId=&chosenHomework=27354&delete=1
https://www.umimecesky.cz/index.php?p=ucitel-domaci-ulohy-prehled&classId=&chosenHomework=27354&delete=1
https://www.umimecesky.cz/index.php?p=ucitel-domaci-ulohy-prehled&classId=&chosenHomework=27354&delete=1
https://www.umimecesky.cz/index.php?p=ucitel-domaci-ulohy-prehled&classId=&chosenHomework=27354&delete=1
https://www.umimematiku.cz/cviceni-ciselna-osa-cela-cisla
https://www.umimematiku.cz/cviceni-ciselna-osa-cela-cisla
https://www.umimematiku.cz/presouvani-ciselna-osa-klad-zapor-1-uroven/385
https://www.umimematiku.cz/presouvani-ciselna-osa-klad-zapor-1-uroven/385
https://www.umimematiku.cz/presouvani-ciselna-osa-klad-zapor-1-uroven/385
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Weather/Weather_(Listen_and_choose)_uk122347hb
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

poslat zpracovaný interaktivní 

pracovní list na e-mail. 

2. V příloze č. 1 najdete obrázky 

z komiksu. Pozorně si každý 

prohlédněte a ke každému 

doplňte (celou větou) jaké je 

počasí a jaké asi roční období 

by to mohlo být. Vše napište na 

papír nebo do sešitu English 

(podle čísel) a pošlete mi, 

prosím, na e-mail. 

3. Zopakujte si sloveso like/likes. 

Vypracovaný interaktivní list mi 

opět můžete poslat na e-mail. 

4. Doplníme si zbývající cvičení 

v lekci 11. Vypracujte v PS 30/1 

+ 30/3 + 31/4. V příloze č. 2 

jsou slova, která je třeba 

doplnit do vět. 

5. Na stránkách umimeanglicky.cz 

máte také stále připravená 

cvičení k trénování. 

 

 

 

Příloha č. 1 - Garfield 

 

 

 

like/likes 

 

 

Příloha č. 2 – slova k doplnění 

PŘÍRODOVĚDA Význam přírody pro člověka Učebnice str. 70 – přečíst 

Úkol:  

1) Zamysli se nad tím, z čeho jsou 

vytvořeny věci kolem tebe 

(nábytek, nádobí, hračky…) 

2) Odhadni, kolik vody spotřebuješ 

za 1 den 

3) Pozoruj, kolik odpadu 

vyprodukuje 1 člověk za 1 den 

VLASTIVĚDA 

 

Opakování 

Zemědělství 

Učebnice str. 28 test  

Učebnice str. 29, 30 – přečíst 

Odpověz na otázky: 

1) Jaké odvětví zahrnuje 

zemědělství? 

2) Co obsahuje rostlinná výroba? 

3) Čím se zabývá živočišná 

výroba? 

4) Jak využívají lidé půdu? 

5) Na čem je závislé zemědělství? 

ANGLICKÝ 

JAZYK – 

 K. HAVLOVÁ 

Tento týden si procvičíme dny 

v týdnu Days of the week. 

 Poslechni si opět písničku a zkus 

se přidat.  

 

 Online cvičení 1 - Poslechni si den 

v týdnu (klikni na název dne), 

zopakuj. Pak jednotlivé dny seřaď 

(přetáhni myší).  

 

       

  Písnička:  Days of the week 

 

 

  Days of the week cvičení 1 

 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/4A_Příloha-č.-1-Garfield-weatherseasons.docx
https://www.liveworksheets.com/xi186282xc
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/4A_Příloha-č.-2-slova-k-doplnění.docx
https://www.youtube.com/watch?v=3tx0rvuXIRg
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Days_of_the_week/Days_of_the_week_tb163755qg
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

 Online cvičení 2 – poslechni si a 

přiřaď správný den (přetáhni myší 

políčko). 

 

 Podívej se na video Steve and 

Maggie (vrána) – Days of the 

week (první necelé 4 minuty, pak 

video pokračuje jiným příběhem). 

 

 Můžeš si zahrát i domino Days of 

the week (nastříhej si obdélníčky 

a hraj jako klasické domino) 

 

Procvičíme si sloveso like (ve 

všech osobách)  

 Vypracuj interaktivní pracovní list. 

Doplň správný tvar slovesa like. 

Kytička ti napoví. Můžeš 

vypracovat v počítači nebo pokud 

ti to nejde, ústně. Pak si klikni na 

„finish“, „check my 

answers“ (zkontroluj odpovědi) a 

myší jdi na políčko a chvíli 

setrvej, objeví se ti správná 

odpověď.  

 

 Procvičíme sloveso like – pracovní 

list. Pokud nemáš možnost tisku, 

piš do sešitu English.   

 

Zopakujeme si slovní zásobu - 

cvičení najdete na stránce 

www.umimeanglicky.cz pod svou 

skupinou Aj (třídou). 

Všechny velmi chválím. Děkuji za 

zasílané pracovní listy a také děti 

za snahu se naučit pracovat se 

cvičeními na počítači. 

 

Days of the week cvičení 2 –  

 

 

  Steve and Maggie – video  

    

  Domino Days of the week                   

  – Příloha č. 1 

 

 

 

 Interaktivní pracovní list like / likes  

  (jum ropes = švihadlo, kite = drak)  

  

 

 

 Pracovní list „like“ – Příloha č. 2 

  

 

www.umimeanglicky.cz  

Pracovní list tohoto týdne mi, 

prosím, pošli ke kontrole na moji 

emailovou adresu.  

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz  

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 

http://www.umimeanglicky.cz/
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Days_of_the_week/DAYS_OF_THE_WEEK_pb1355ko
https://www.youtube.com/watch?v=KuZeN9GvIkE
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/4A_Příloha-č.1-1.pdf
https://www.liveworksheets.com/xi186282xc
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/4A_Příloha-č.2-1.pdf
http://www.umimeanglicky.cz/
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
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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/

