
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Zdeňka Švarcová 4. C 4. 5. – 7. 5. 2020 

 

PŘEHLED 

Milé děti, vážení rodiče, 

tento týden budeme učivo procvičovat a upevňovat. Uvidíte, že to zvládneme! V pátek 
8. května je Den vítězství. Připomeneme si konec druhé světové války. A 10. května je 

Den matek. Nezapomeňte popřát mamince k svátku a vyrobit hezké přáníčko. Přeji 

pěkné dny. 

 

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

ČESKÝ JAZYK 

ZDEŇKA 

ŠVARCOVÁ 

Práce s učebnicí 

 

Čtení s porozuměním 

Cvičení doplň a napiš 

str. 40/6b, 42/2, 43/7a, 45/7 

Detolokátor, Přístřešek, Kapsule, 

Prstýnek, Velvyslanectví 

MATEMATIKA 

ZDEŇKA 

ŠVARCOVÁ 

Práce s učebnicí Písemné odčítání se zkouškou 

str. 55/16 

Slovní úloha (zápis, příklad, 

výpočet, odpověď) 

str. 55/17 

Písemné dělení se zkouškou 

str. 55/18 

Zapiš číslo 

str. 56/20 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

VÍTĚZSLAVA 

SOULKOVÁ 

ST: 

Kdo toto udělal již minulý týden, 

má tento týden méně práce! 

Poslechni si znova písničky.  

Doplň pracovní list. 

Snaž se měsíce naučit zpaměti 

 

ČT: 

Procvič výslovnost a psaní měsíců 

v roce.  

Přiřaď měsíce do správného ročního 

období. 

Měsíce v roce písnička 

Měsíce v roce písnička 1 

Měsíce v roce písnička 2 

Měsíce v roce - hra 

Měsíce – chybějící písmena 

Příloha 1 - měsíce 

 

 

Interaktivní pracovní list zde. 

 

Interaktivní pracovní list zde. 

https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-ufon/58
https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-ufon/59
https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-ufon/60
https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-ufon/61
https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-ufon/62
https://www.youtube.com/watch?v=Fe9bnYRzFvk
https://www.youtube.com/watch?v=lPeAo1hz8GA
https://www.youtube.com/watch?v=bk4DDv8u58Q
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/13.days-months/days-months7.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/13.days-months/days-months8.htm
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/4C_Příloha_1_-_měsíce.pdf
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Months_of_the_year/SPELLING_MONTHS_OF_THE_YEAR_ce1519za
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Months_of_the_year/Months_and_seasons_ef73977bd
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Vyplněný pracovní list, můžeš 

odeslat přímo z těchto stránek na 

moji mailovou adresu. Po zadání 

„finish“, napiš svoje jméno, třídu, 

předmět a moji emailovou adresu. 

Zjisti a napiš, kdo má kdy 

narozeniny a doplň pracovní list. 

 

Pro ty, co si chtějí trochu pohrát, 

posílám odkaz na tvorbu vlastního 

komiksu. Opět ho pošli přímo 

z těchto webových stránek na můj 

email. 

 

 

 

 

Příloha 2 -  narozeniny 

 

Vytvoř vlastní komiks zde. 

 

Doplněné pracovní listy pošli na 

email. 

vitezslava.soulkova@kamenka-celakovice.cz 

WhatsUpp 602668986 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

IVETA 

NACHTMANNO

VÁ 

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. 

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. 

 

 

 

 

like/likes + activities 

 

 

 I like/don´t 

 

weather 

 

 

 

 

 

 

 

 

iveta.nachtmannova@kamenka-

celakovice.cz 

PŘÍRODOVĚDA 

ZDEŇKA 

ŠVARCOVÁ 

Příroda na jaře - pozorování Vypravte se s někým dospělým na 

vycházku jarní přírodou. 

Křížovka 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/4C_Příloha_2_-_narozeniny.pdf
https://www.makebeliefscomix.com/Comix/
mailto:vitezslava.soulkova@kamenka-celakovice.cz
http://www.umimeanglicky.cz/
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Likes_and_dislikes/Free_time_activities_fd14251kt
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
http://pomocucitelum.cz/data/images/items/f_pic198.jpg


3 

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

VLASTIVĚDA 

ZDEŇKA 

ŠVARCOVÁ 

Opakování – Naše vlast – Česká 

republika 

Učebnice str. 12 

Odpověz na otázky. 

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): 

https://www.umimematiku.cz/matematika-4-trida 

https://www.umimecesky.cz/cesky-jazyk-4-trida 

Matematika učebnice str. 53/6 a str.  54/10 

Český jazyk učebnice str. 44/7b 

 

 

Zdeňka Švarcová 

Třídní učitelka 4. C 

https://www.umimematiku.cz/matematika-4-trida
https://www.umimecesky.cz/cesky-jazyk-4-trida

