
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Bc. Hana Kuklová 4. B 4. 5. - 7. 5. 2020 

 

Milí žáci, vážení rodiče. Je před námi další pracovní týden s prodlouženým víkendem, 
neboť v pátek 8. května slaví naše země státní svátek. Zcela nedávno jste se 

s těmito svátky seznámili ve vlastivědě. Opět vám chci poděkovat za zasílané úkoly, 
pochválit vás za pečlivou práci a pogratulovat k dosaženým úspěchům na stránkách 
www.umimeto.org, které většina z vás již navštěvuje. Tento týden se ve všech 

předmětech posuneme zase o kousek dál. Pracujte s radostí a s nadšením, však dle 
svých možností, nezapomínejte na aktivní odpočinek. Nezapomeňte na vzkaz od paní 

učitelky TV z minulého týdne. Příští týden ve čtvrtek v 10 hodin bychom se zase 
mohli sejít „online“, toto ještě upřesním. Mějte se všichni krásně, přeji vám pevné 

zdraví, užívejte krásných slunečných dnů. Myslím na vás!  

 

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

ČESKÝ JAZYK Vzor HRAD – skloňování, určování, 

pravopis.  

Zopakujte – jak určíme náležitý 

vzor? 

  

Naučte se skloňovat vzor HRAD. 

Ústní procvičování s odůvodněním. 

 

Písemné procvičování. 

Procvičování učiva.  

Čtení s porozuměním:  

 

Učebnice strana 101 růžový 

rámeček.  

Učebnice strana 101 červený text 

pod růžovým rámečkem.  

Učebnice strana 100. Pozor na 

výjimky – les, hříbek.  

Učebnice strana 101/3,5 některá 

tučně vytištěná slova skloňujte. 

Učebnice strana 101/4, 6. Pošlete.  

Pracovní sešit strana 52 celá.  

Přečtěte si článek v učebnici na 

straně 95. A otázky odpovězte, 

odpovědi zašlete. Otázky najdete 

pod plánem v poznámkách.  

MATEMATIKA  Jednotky délky. 

 

 Vztahy mezi jednotkami délky.  

 

 Procvičování jednotek délky. 

 Oddychová hra – střílečka, malá 

násobilka.  

 

Učebnice strana 94 cvičení 1 až 4 

do sešitu.  

Pozorně si přečtěte cvičení 5 na 

straně 94 v učebnici. 94/6 do 

sešitu.  

Pracovní sešit strana 13 celá.  

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

nasobilka?source=explicitExerci
se 

http://www.umimeto.org/
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
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Lekce 16. Nová slovní zásoba.  

 

 

Zaměřte se na slovíčko go, go to, 

go+ aktivita.  

 

Otázka What do you do? What do 

you do on Monday, on Tuesday..?  

 

 

 

Předložky s časovými údaji: at, in, 

on. Jejich použití. Podívejte se na 

hezky vysvětlující video, můžete si 

z něho udělat poznámky klidně i do 

sešitu.  

 

Procvičte, zopakujte.  

Přepište slovíčka ze strany 43 

v učebnici do vašich slovníčků, 

naučte se je vyslovovat, psát a 

pokud možno i zapamatovat.  

Učebnice strana 42/2. Tvořte věty 

o sobě. (I go on a trip, I go to the 

cinema….). 

 

Tvořte otázky, obměňujte dny a za 

sebe odpovídejte. Jako vzor 

použijte cvičení na straně 42/1, 

které si nejdříve přečtěte a 

přeložte, abyste mu rozuměli.  

 

Pracovní sešit strana 42/2. 

https://www.youtube.com/watc
h?v=qiS_Htn3ySc 

https://www.umimeanglicky.cz/

poslech-slovicek-time_other-1-
uroven?source=explicitMapGlob

al 

https://www.umimeanglicky.cz/
prekladatel-abstraktni-mix-1-

uroven/124 

PŘÍRODOPIS Živočichové v okolí lidských obydlí 

– dokončení. V okolí lidských obydlí 

se můžeme setkat s množstvím 

volně žijících živočichů z řad 

obojživelníků, ptáků i savců.  

 

 

Podívejte se na video o květnové 

přírodě. 

Druhé video vám bude blízké. Zpěv 

ptáků slyšíme každé ráno, někdy 

nás dokáže i probudit. 

Zaposlouchejte se.  

Přečtěte si text v učebnici na 

stranách 60 a 61. Do sešitu napište 

nadpis a ke každé uvedené skupině 

živočichů napište zástupce a 

alespoň jednu větu o něm. Zápis 

můžete zkrášlit obrázky.  

Pracovní sešit strana 27. 

https://edu.ceskatelevize.cz/kve
tnova-priroda-

5e4424224908cf0125157f81 

https://www.youtube.com/watc
h?v=WbV7k-v3QJI 

VLASTIVĚDA 

 

Kraje České republiky. Naše 

území je rozděleno do čtrnácti 

krajů.  

 

 

 

V učebnici na straně 9 si přečtěte 

text a prohlédněte mapku ČR 

s vyznačenými kraji. Máte-li 

možnost, mapku okopírujte a 

nalepte. Kdo si troufne, může si ji 

sám nakreslit, vybarvit a kraje 

označit. Napište, co je centrem 

každého kraje, čím se vyznačuje? 

Kde se nachází krajský úřad a kdo 

https://www.youtube.com/watch?v=qiS_Htn3ySc
https://www.youtube.com/watch?v=qiS_Htn3ySc
https://www.umimeanglicky.cz/poslech-slovicek-time_other-1-uroven?source=explicitMapGlobal
https://www.umimeanglicky.cz/poslech-slovicek-time_other-1-uroven?source=explicitMapGlobal
https://www.umimeanglicky.cz/poslech-slovicek-time_other-1-uroven?source=explicitMapGlobal
https://www.umimeanglicky.cz/poslech-slovicek-time_other-1-uroven?source=explicitMapGlobal
https://www.umimeanglicky.cz/prekladatel-abstraktni-mix-1-uroven/124
https://www.umimeanglicky.cz/prekladatel-abstraktni-mix-1-uroven/124
https://www.umimeanglicky.cz/prekladatel-abstraktni-mix-1-uroven/124
https://edu.ceskatelevize.cz/kvetnova-priroda-5e4424224908cf0125157f81
https://edu.ceskatelevize.cz/kvetnova-priroda-5e4424224908cf0125157f81
https://edu.ceskatelevize.cz/kvetnova-priroda-5e4424224908cf0125157f81
https://www.youtube.com/watch?v=WbV7k-v3QJI
https://www.youtube.com/watch?v=WbV7k-v3QJI
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

 

Dokážete určit název kraje? 

Zahrajte si.  

stojí v jeho čele?  

https://www.umimefakta.cz/pex

eso-cz-region-1/122# 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Pracujte s radostí, dejte i záležet. 

 Buďte důslední.  

 Správně držte tužku, pište hezky, 

čitelně. Dejte pozor na chyby v opise.  

 Odpovídejte celou větou.  

 Nezapomínejte každý den chvilku nahlas 

číst.  

 Pracujte dle svých možností. 

Jak Fík rostl – otázky:  

1. Kdo je Fík? 

2. Jakou má lidskou vlastnost? 
3. Kolik psů by se vešlo do Fíkovy nové 

boudy?  

 

 

Dobrovolné (doplňkové učivo): 

 

Český jazyk: Máte-li dobře zvládnutý vzor HRAD, můžete zkusit pravopisná cvičení 

v minutovkách na straně 45 v kombinaci se vzorem PÁN. 

Opakovací cvičení – vyjmenovaná slova. https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-

vyjmenovana-slova-mix-2-uroven/333. 

Anglický jazyk: S předložkami at, on, in, můžete vymyslet a napsat několik hezkých 

vět. Po zhlédnutí videa vám to jistě půjde dobře.  

 

 

Bc. Hana Kuklová 

Třídní učitelka 4. B 

https://www.umimefakta.cz/pexeso-cz-region-1/122
https://www.umimefakta.cz/pexeso-cz-region-1/122
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-mix-2-uroven/333
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-mix-2-uroven/333

