
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Zdeňka Švarcová 4. C 1. 6. – 5. 6. 2020 

 

PŘEHLED 

Milé děti, vážení rodiče, 

srdečně Vás zdravím a dětem přeji k Mezinárodnímu dni dětí všechno nejlepší. Tímto 
týdnem jsme se dostali do cílové rovinky. Ale cíl ještě není. Proto vydržte. Bude-li 

cokoliv, s čím potřebujete poradit nebo pomoci, volejte nebo pište. V českém jazyce 
probereme vzor stroj, v matematice budeme procvičovat a vezmeme i nějakou slovní 

úlohu, kterou určitě zvládnete, v přírodovědě si zopakujete učivo podle otázek a ve 
vlastivědě si uděláte zápis do sešitu. Mějte se hezky, myslím na Vás a přeji klidné 

dny. 

 

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

ČESKÝ JAZYK 

ZDEŇKA 

ŠVARCOVÁ 

Práce v učebnici 

(všechny úlohy písemně) 

Vzor stroj 

Skloňování podstatného jména 

podle vzoru stroj 

 

 

 

Slova rozděl podle vzorů a zapisuj 

do sešitu do sloupečků 

Doplň a napiš 

Po: str. 108/1b 

Procvičování 

Út: str. 108/2 opiš vzor stroj v č. 

j. i v č. mn. 

Skloňuj slovo čtverec v č. j. i v č. 

mn. 

Opiš růžový rámeček na str. 109 

St: str. 108/3 

Procvičování 

Čt: str. 109/4  

Pá: str. 110/7  

MATEMATIKA 

ZDEŇKA 

ŠVARCOVÁ 

Procvičování učiva 

Práce v učebnici 

(všechny úlohy písemně) 

 

 

 

 

 

Po: str. 112/7, 8, 9 

Procvičování 

Út: str. 112/10, 11 

St: str. 112/12, 13 

Čt: str. 113/14, 15, 16 

Pá: str. 113/17, 18, 19 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

VÍTĚZSLAVA 

SOULKOVÁ 

CHVÁLÍM za vypracované 

domácí úkoly i online pracovní 

listy! 

Tento týden procvičíme kladné a 

záporné věty v přítomném čase 

 

 

 

 

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-mix-2-uroven/2271
https://www.umimecesky.cz/cviceni-vyjmenovana-slova-mix
https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-mala-nasobilka-tabulka-2-uroven/6766
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

prostém. Procvičíme slovní zásobu 

- slovesa. Bude to trochu „drill“. 

Středa: 

Připomeň si pravidlo pro tvoření 

kladné i záporné věty. Vypracuj 

pracovní list a pošli na můj e-mail. 

 

Procvič tuto gramatiku online. 

Slovíčka, která neznáš, vyhledej ve 

slovníku nebo v překladači a zapiš 

si je do slovníčku. 

 

Čtvrtek: 

Vypracuj cvičení v pracovním 

sešitě. Zakroužkuj správné tvary 

sloves. 

Zkontroluj si sám správné 

odpovědi, viz Příloha-klíč. Potom 

text hlasitě přečti rodičům.  

Procvič slovesa. Ta, která neznáš, 

zapiš do slovníčku. 

 

Pátek: 

Napiš text o sobě a své rodině, ve 

kterém použiješ zadaná slova. Text 

pošli na můj e-mail. 

Zahraj si Domino. Vytiskni, 

vystříhej a seřaď obrázky a slova 

za sebou, tak, aby navazovala. 

Vznikne ti řetěz, jako když hraješ 

Domino. 

Slovíčka, která neznáš, si vyhledej 

a zapiš do slovníčku. 

 

 

 

Učebnice str. 34/2 

Příloha č. 2 – kladné a záporné 

věty 

 

 

 

Online procvičování zde. 

Online procvičování zde. 

Online procvičování zde. 

 

 

 

Pracovní sešit str. 36/1 

Příloha č. 3 – klíč 36 

 

 

Online cvičení slovesa zde. 

 

 

 

 

Příloha č. 4 – napiš text 

 

Příloha č. 5 – Domino action verbs 

 

 

 

 

Online listy můžeš také poslat na 

můj email. 

vitezslava.soulkova@kamenka-celakovice.cz 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

1. Nyní už víte, jak používat 

sloveso „like“ (like/likes; 

don´t like/doesn´t like). 

Pokud přeci jen váháte, vraťte 

se k pravidlům, která najdete 

sepsaná v předešlých dvou 

 

 

 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/4C_Příloha_c_2_-_kladné_a_záporné_věty.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/4C_Příloha_c_2_-_kladné_a_záporné_věty.pdf
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_Simple/Simple_Present_-_Affirmative_pg130944do
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_Simple/Present_simple_-_positive_and_negative_sentences_-_part_1_ep5442xn
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_Simple/Present_Simple_Affirmative_as322976qb
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/4C_Příloha_c_3_-_klíč_36_.pdf
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Action_verbs/Action_verbs_mg40194dh
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/4C_Příloha_c_4_-_napiš_text.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/4C_Příloha_c_5_-_Domino_action_verbs.pdf
mailto:vitezslava.soulkova@kamenka-celakovice.cz
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

IVETA 

NACHTMANNO

VÁ 

týdnech. Připraveni? Tak se 

můžete pustit do přiloženého 

pracovního listu, který mi, 

prosím, odešlete do 7. 6. 

2020. Text na něm si nejprve 

pozorně přečtěte a přeložte, 

potom odpovězte na otázky 

pod textem a nakonec složte 

slova ve správném pořadí  do  

věty. 

2. Podívejte se na jeden díl 

angličtiny z UčíTelky 

odvysílaný dne 6. 5. 2020. 

Angličtina je od stopy 

2:08:10. 

3. Seznámíme se důkladněji 

s novými slovíčky. Podíváme 

se jen na některé názvy 

oblečení (clothes). Nejprve si 

pusťte slovíčka pod obrázky, 

zatím stačí jenom: trousers, 

shorts, coat, socks, dress,    

T-shirt, skirt, sweater. 

Poslouchej klidně několikrát a 

slova opakuj. 

4. Vyzkoušej se. Zkus přiřadit 

správný název k obrázku ve 

dvou různých interaktivních 

pracovních listech. U druhého 

pracovního listu si nejprve 

poslechni video. 

5. V posledním interaktivním 

pracovním listu nejprve 

v prvním cvičení přiřaďte čísla 

pod obrázky a „he“ nebo 

„she“ do vět podle 

skutečnosti. Ve druhém 

cvičení doplňujte věty podle 

obrázků a čísel dětí. 

6. Všechny interaktivní listy mi, 

prosím, odešlete na email. 

Děkuji všem rodičům i dětem 

za výdrž a spolupráci. 

 

 

 

Příloha č. 1 – Read about Katie 

 

 

 

 

UčíTelka - Angličtina 

 

 

My clothes - vocabulary 

 

 

 

 

My clothes 

(boots = vysoké boty) 

My clothes 

 

 

He/She is wearing ... 

(He/She is wearing …… On/Ona má 

na sobě ….) 

iveta.nachtmannova@kamenka-
celakovice.cz 

PŘÍRODOVĚDA 

ZDEŇKA 

ŠVARCOVÁ 

Opakování – louka, park, obydlí, 

voda 

Učebnice str. 69 

Připrav si odpovědi na otázky 

VLASTIVĚDA 

ZDEŇKA 

ŠVARCOVÁ 

Zemský povrch  

- Vyvýšeniny a sníženiny 

- Typy zemského povrchu 

 

Přečti si v učebnici str. 18   

Pracuj písemně: 

Vyvýšeniny 

- nakresli a popiš kopec 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/4C_Priloha_c_1_-_Read-about-Katie.docx
https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/220553114000035/
https://www.liveworksheets.com/tj70284yk
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Clothes/My_clothes_iv154517ar
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Clothes/Clothes_es132982da
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Clothes/HE_or_she_%5E_CLOTHES_nd123021ig
mailto:iveta.nachtmannova@kamenka-celakovice.cz
mailto:iveta.nachtmannova@kamenka-celakovice.cz


4 
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Kopce se vyskytují ve skupinách, 

tvoří větší horské celky? 

Mezi dvěma vyvýšeninami se 

nachází? 

Nadmořskou výšku měříme od? 

Dva typy zemského povrchu podle 

nadmořské výšky? 

Tři typy zemského povrchu podle 

výškových rozdílů? 

Můžeš nakreslit (viz učebnice) 

zemský povrch podle nadmořské 

výšky a podle výškových rozdílů.   

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Čti, prosím, texty pozorně. 

 Upřednostni kvalitu před kvantitou 

(množstvím). 

 Rozvrhni si, prosím, čas na jednotlivé 

 předměty, pokus se pracovat dle rozvrhu 

na dané dny. 

 Dbej, prosím, na odpočinek, rozvrhni si i 

pauzy, seď správně u stolu, drž správně 

psací náčiní, dodržuj hygienu. 

 

Úlohy z učebnice M, ČJ, VL, PŘ vypracuj, 
prosím, do školního sešitu nebo na papír. 

Pracuj podle svých možností a 

schopností. Zdraví je nejdůležitější. 

 

 

 

Upřesňující informace: 

Pokračuj ve čtení knížky podle vlastního výběru. Až ji přečteš, zapiš si: název knihy, 
jméno a příjmení spisovatele, jméno a příjmení ilustrátora, nakladatelství, rok vydání, 

stručný obsah (5-10 vět), nakresli pastelkami obrázek. 

 

Dobrovolné (doplňkové učivo): 

Procvičování 

Procvičování 

 

 

Zdeňka Švarcová 

Třídní učitelka 4. C 

https://www.umimecesky.cz/pexeso-podstatna-jmena-vzory-2-uroven/331
https://www.umimematiku.cz/pocitani-nasobeni-a-deleni-mix-2-uroven/3469

