
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka  Taťána Štěchová  4. A 25. 5. – 29. 5. 2020 

PŘEHLED 

Vážení rodiče, milé děti, vstupujeme do posledního květnového týdne. V minulých 
letech nás v tomto období očekávaly závěrečné písemné práce. V letošním 

mimořádném roce se psát nebudou, ale přesto vás čeká ještě mnoho práce, kdy si 
musíme procvičit naučenou látku a zopakovat si, co jste se všechno doma naučili. 
Děkuji vám za vynaložené úsilí a přeji vám mnoho pevné vůle a zdaru do finálních 

týdnů. V tomto týdnu budeme v českém jazyce opakovat slovní druhy a procvičovat 
podmět a přísudek. V matematice nás čeká sčítání, odčítání, dělení a násobení. 

Projdeme se přírodou a zamyslíme se nad významem ochrany přírody a pronikneme 
do oblasti nerostných surovin. Přeji vám zdraví, pohodu a mnoho úspěchů při plnění 

úkolů. 

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

ČESKÝ JAZYK Slovní druhy 

 

 

 

 

 

 

Podmět a přísudek 

Opakování a procvičování 

Učebnice str. 119/1 – opište článek a nad 

slova napište číslicí slovní druhy. 

K podstatnému jménu host vymysli 5 

přídavných jmen a z těchto přídavných 

jmen utvoř příslovce. 

https://www.umimecesky.cz/rozbory-

slovni-druhy-pavouci-1-uroven/1487  

 

Pracovní sešit str. 69/1, 2, 3, 4 

Pracovní sešit str. 72-73 

MATEMATIKA Písemné sčítání a odčítání 

Písemné násobení 

Písemné dělení 

Zlomky 

Opakování obvodu 

Závěrečné opakování 

Učebnice str. 151/30 

Učebnice str. 151/31 

Učebnice str. 151/32, 34, 35 

Pracovní sešit str.28/1, 8 

Učebnice str. 151/29 

Pracovní sešit str. 29 

https://www.umimematiku.cz/ucitel-

domaci-ulohy-prehled  

ANGLICKÝ 

JAZYK 

IVETA 
NACHTMANNOVÁ 

1. Připomeňte si roční 

období v písni a poté 

vyplňte interaktivní 

pracovní list, který 

můžete také poslat na e-

mail (přetahuj obrázky 

pod správný název). 

 

2. V dalším interaktivním 

Seasons Song 

Seasons and Weather 

 

 

 

Seasons and Weather 

https://www.umimecesky.cz/rozbory-slovni-druhy-pavouci-1-uroven/1487
https://www.umimecesky.cz/rozbory-slovni-druhy-pavouci-1-uroven/1487
https://www.umimematiku.cz/ucitel-domaci-ulohy-prehled
https://www.umimematiku.cz/ucitel-domaci-ulohy-prehled
https://www.youtube.com/watch?v=_BkkzF9z4-g
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Weather/The_seasons_and_the_weather_li273163uo
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_language/Vocabulary/Weather_and_seasons_gl453930va
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

pracovním listu už zkuste 

doplnit slova sami. 

 

3. Pojďme se seznámit se 

slovíčky, kterými lze 

popsat jaro. Podívejte se 

na ně v interaktivním 

pracovním listu. Některá 

už znáte, některá ne. To 

nevadí. Přiřazovat a 

poslouchat je můžete 

opakovaně, dokud se to 

nepovede celé správně. 

 

4. 4. Už víte, že sloveso 

„like“ ve  

3. os. č. j. používá tvar 

„likes“. Přidání „s“ se 

dodržuje i v případě, kdy 

říkáte, že „on, ona nebo 

to“ nemá něco rád/a/o. 

Místo „don´t 

like“ používáme „does´t 

like“. Poslechni si videa. 

 

5. Poslouchej a vypracuj si 

interaktivní pracovní list., 

který mi opět můžeš 

poslat.  

 

6. Tvůj poslední úkol je 

písemný, ale nejprve si 

pro ujasnění přečti 

vysvětlení, teprve poté 

vypracuj přiložený 

pracovní list, který mi 

odešli na e-mail do konce 

května. 

  

 

 

 Spring Time - Vocabulary 

 

 

 

 

Likes/doesn´t like 

Pumpkins at school 

(star fruit = exotické ovoce „karambola“, 

pineapple = ananas) 

Likes and Doesn´t like Song 

 

likes/ doesn´t like 

 

 

Příloha č. 1 – Výklad + pracovní list 

PŘÍRODOVĚDA Ochrana přírody 

 

 

Přečtěte si v učebnici 

vlastivědy 

Učebnice přírodovědy str. 71, 72 – přečíst 

a odpovědět na otázku: Jak se musíme 

chovat při vycházkách a hrách venku? 

Učebnice vlastivědy str. 42, 43 – přečíst a 

odpovědět na otázky: 

1) Proč chráníme přírodu? 

2) Jak chráníme přírodu? 

3) Jaké chráněné krajinné oblasti v ČR 

znáš? 

VLASTIVĚDA 

 

Opakování zemědělství 

Nerostné suroviny 

Učebnice str. 32 – test na opakování 

zemědělství 

Učebnice str. 33, 34 – přečíst a odpovědět 

a otázky: 

https://www.liveworksheets.com/fd405871fy
https://www.youtube.com/watch?v=cVkFPOXuR1M
https://www.youtube.com/watch?v=cVkFPOXuR1M&t=35s
https://www.youtube.com/watch?v=STMMidLxRR4
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Likes_and_dislikes/Likes_and_dislikes_(listening)_ig406jz
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/4A_Příloha-č.-1-Výklad-pracovní-list.pdf
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

1) Co jsou nerostné suroviny? 

2) Které nerostné suroviny se v ČR těží? 

3) Kde se u nás těží černé uhlí? 

ANGLICKÝ 

JAZYK – 

 K. HAVLOVÁ 

Tento týden si seznámíme 

s názvy oblečení CLOTHES, 

naučíme se říci „Já mám na 

sobě“ I´m wearing …, She / 

he is wearing …. (ona / on 

má na sobě). 

 Připrav si oblečení (nejprve 

se dovol rodičů), některé 

oblečení máš jistě již na 

sobě.  

 

 Pohodlně se usaď, pusť si na 

PC či chytrém telefonu video 

Angličtina na Učítelce. 

Poslouchej a opakuj si 

nahlas a předváděj, jako 

děti ve videu.   

 

 Procvič si dnešní nová 

slovíčka v hravém online 

cvičení. Nejdříve si poslechni 

a říkej si nahlas nová 

slovíčka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vypracuj pracovní list  

 

 

 

 Procvič si ještě na počítači – 

interaktivní pracovní list 

(přečti si popisek a vyber 

osobu).  

 

 

 

 Můžeš si zahrát se svým 

sourozencem nebo s rodiči 

pexeso (pokud nemáš 

možnost tisku, můžeš si 

vlastní pexeso dle vzoru 

vyrobit). 

 

Čepici, šálu (šátek), sukni, bundu, košili, 

svetr (mikinu), ponožky, šortky (kraťasy), 

boty, kalhoty (tepláky), tričko.  

 

Clothes - Učítelka (video) 

       

 

 Clothes - Quizlet (online procvičení 

slovíček) 

1, procvič si slovíčka: na úvodní straně 

máš seznam- slovíčko anglicky, česky, 

obrázek a výslovnost – klikni „amplion“.  

2 Ještě jednou si můžeš procvičit překlad 

–klikni na velkou kartu s anglickým 

názvem a objeví se ti překlad.  

3 Naposled si zahraj – vlevo klikni na 

„match“ a spojuj slovíčka.   

 

Pracovní list – Příloha č. 1  

 

Clothes - I am wearing 

Tento pracovní list si vyhodnoť = klikni na 

FINISH – Check my answer. Pokud máš 

chybu - klikni na růžové políčko a setrvej. 

Objeví se ti správné řešení. Nebo mi jej 

pošli na mou emailovou adresu. 

 

Pexeso – Příloha č.2 

 

 

Pracovní list tohoto týdne mi, prosím, pošli 

ke kontrole na moji emailovou adresu: 

klara.havlova@kamenka-celakovice.cz  

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/220553114000035/video/765978
https://quizlet.com/_8exd6y?x=1qqt&i=2rgzyc
https://quizlet.com/_8exd6y?x=1qqt&i=2rgzyc
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/4A_Pracovní-list-Příloha-č.1.pdf
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Clothes/Clothes_read_and_number_fr7762zp
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/4A_Pexeso-Příloha-č.2.pdf
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Další možnost procvičení 

slovní zásoby - cvičení 

najdete na stránce 

www.umimeanglicky.cz pod 

svou skupinou Aj (třídou). 

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 

http://www.umimeanglicky.cz/
https://www.umimeto.org/

