
 

Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Taťána Štěchová 4. A 4. 5. – 7. 5. 2020 

PŘEHLED 

Milé děti, vážení rodiče, děkuji vám všem za vaši snahu a pečlivou práci. Mám radost, 
že se vám daří plnit úkoly, že tuto těžkou situaci tak dobře zvládáte, a za to vám 

všem děkuji. Tento pracovní týden bude opět o 1 den kratší, a proto i úkolů bude 
méně. V českém jazyce budeme opakovat a procvičovat slovní druhy, v matematice 
počítat se zlomky, v přírodovědě se přesuneme od rybníku k potokům a řekám a ve 

vlastivědě zůstaneme u řek v České republice. Zatím pocestujeme jen prstem po 
mapě, ale brzy se rozjedeme na výlety po naší krásné vlasti. Přeji vám pohodu při 

učení a radost z nově získaných znalostí a dovedností. 

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

ČESKÝ JAZYK Slovní druhy – opakování a 

procvičování 

Učebnice str. 9 – 10 přečíst přehled 

https://www.umimecesky.cz/rozbor

y-slovni-druhy-harry-potter-2-

uroven/3635 

Učebnice str. 9/1b, 2 písemně 

Učebnice str. 11/3 písemně 

Učebnice str. 30/10a, b, c, d 

písemně 

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

domaci-ulohy-prehled  

MATEMATIKA Zlomky - výpočty Učebnice str. 120/8 ústně 

https://www.umimematiku.cz/cvice

ni-zlomky  

Učebnice str. 120/ 9, 10 písemně 

Učebnice str. 121/12, 13, 17 

písemně 

Pracovní sešit str. 19 celá 

https://www.umimematiku.cz/ucite

l-domaci-ulohy-prehled  

ANGLICKÝ 

JAZYK 

IVETA 

NACHTMANNOVÁ 

1. Zopakujte si názvy potravin a 

roztřiďte je na nápoje, ovoce, 

zeleninu a hotová jídla v PS 

str. 28/1. 

2. Připomeneme si sloveso 

like/likes v interaktivním 

pracovním listu. Všimněte si, že 

pokud je za ním sloveso, vždy 

má (sloveso) koncovku –ing. 

  

 

 

 

like/likes + activities 

https://www.umimecesky.cz/rozbory-slovni-druhy-harry-potter-2-uroven/3635
https://www.umimecesky.cz/rozbory-slovni-druhy-harry-potter-2-uroven/3635
https://www.umimecesky.cz/rozbory-slovni-druhy-harry-potter-2-uroven/3635
https://www.umimecesky.cz/ucitel-domaci-ulohy-prehled
https://www.umimecesky.cz/ucitel-domaci-ulohy-prehled
https://www.umimematiku.cz/cviceni-zlomky
https://www.umimematiku.cz/cviceni-zlomky
https://www.umimematiku.cz/ucitel-domaci-ulohy-prehled
https://www.umimematiku.cz/ucitel-domaci-ulohy-prehled
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.) 

3. Připomeňte si, že pokud „já  

nemám“ něco rád(a) se řekne    

I don´t´like (dislike) v dalším 

interaktivním pracovním listu. 

4. A posledním interaktivním 

pracovním listem procvičíme 

počasí. Než budete vyplňovat 

odpovědi, je nutné si pustit 

video, které pracovní list 

obsahuje. 

5. Napište a pošlete mi na      

e-mail 3 věty o tom, co máte 

rádi a 3 věty o tom, co nemáte 

rádi. Použijte širší slovní zásobu 

(aktivity, sport, jídlo, pití, 

počasí, zvířata,  …) 

6. Prosím všechny rodiče, kteří tak 

doposud neučinili, aby 

přihlásili své děti na portál 

www.umimeanglicky.cz. Jsou 

tam zadaná témata 

k procvičování. Velice děkuji 

všem za spolupráci. 

 

 

 I like/don´t 

 

weather 

 

PŘÍRODOVĚDA Ekosystém potok a řeka Učebnice str. 67 

Prohlédni si obrázky živočichů a 

rostlin žijících v řece a u řeky. 

Učebnice str. 68 – přečíst a 

odpovědět na otázky: 

1. Jaký je význam břehového 

porostu? 

2. Jaké rostliny u potoků a řek 

rostou? 

ANGLICKÝ 

JAZYK – K. 

HAVLOVÁ 

Tento týden se naučíme, jak se 

řekne – ona / on nemá rád. 

Podíváme se na videa a procvičíme 

i sporty.  

 I tento týden začneme 

s otázkou:  

 

Nyní se naučíme, jak se řekne „ on 

/ ona nemá rád“ = he / she 

doesn´t like. 

 Podívej se na video. Poslouchej. 

Obrázky ti napoví, kdy 

použijeme „doesn´t like“. 

 

 Otevři si pracovní list, přečti si 

vysvětlení likes / doesn´t like, 

čti si nahlas. Pak vypracuj 

cvičení. Napiš o Mary a Johnovi. 

 

  

 What´s the weather today like? 

(Přečti nahlas, podívej se z okna a 

odpověz si.) It´s … 

 

 

 

 likes - doesn´t like 

 

Návod, pracovní list  like – doesn´t 

like – Příloha č. 1 

Kdo nemá možnost tisku, napíše si 

cvičení do sešitu English. 

Klíč k pracovnímu listu – Příloha č. 2 

http://www.umimeanglicky.cz/
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Likes_and_dislikes/Complete_with_like_or_don't_like_ny115654ot
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Weather/Weather_report_ro109756hn
https://www.youtube.com/watch?v=cVkFPOXuR1M
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/4A_Návod-pracovní-list-likes-doesnť-like.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/4A_Klíč-k-Pracovnímu-listu-likes-doesnť-like.pdf
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

 

 

 

 Podívej se, jak se „likes a 

doesn´t like“ učí malé dýně. 

Můžeš se přidat k dýním a 

opakovat si s nimi nahlas.  

 

 

 Na závěr si ještě jednou procvič 

likes / doesn´t like 

v interaktivním pracovní listě o 

Tomovi a Susan. Klikni na 

„amplion“, poslechni si a zvol, 

zda je to správně (true) nebo 

špatně (false).  

 

Na www.umimeanglicky.org si 

hravě procvič slovní zásobu sporty.  

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  

Zkontroluj si, až si vypracuješ 

cvičení. 

  

Pumpkins at school  

(star fruit = exotické ovoce 

„karambola“, pineapple = ananas) 

 

 

Likes, doesn´t like – interaktivní 

pracovní list   

    

 

   

www.umimeanglicky.cz 

VLASTIVĚDA 

 

Řeky v České republice Učebnice str. 23 – 25 přečíst 

Najdi na mapě řeky na území ČR od 

pramene a ukaž, kam ústí. 

Vysvětli, co je povodí, úmoří a 

povodně. 

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 stále 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. 

 

Taťána Štěchová 

Třídní učitelka 4. A 

http://www.umimeanglicky.org/
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=cVkFPOXuR1M&t=35s
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Likes_and_dislikes/Likes_and_dislikes_(listening)_ig406jz

