
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Zdeňka Švarcová 4. C 11. 5. – 15. 5. 2020 

 

PŘEHLED 

Milé děti, 

děkuji za Vaši snahu a práci na domácí přípravě. Mám z toho radost, když se Vám 
daří. Také děkuji rodičům za dohled, případně radu nebo pomoc s Vaším učením. 

Velmi si toho vážím. Uvidíte, že až se vrátíte do školy, tak získané znalosti určitě 
uplatníte. Budete z toho mít radost Vy, ale i ostatní. V tomto týdnu probereme 

v českém jazyce vzor hrad, v matematice procvičíme slovní úlohy, v přírodovědě se 
podíváme na rostliny a živočichy rybníků a ve vlastivědě se dozvíme něco nového o 
mapách. Budu se snažit, abychom se mohli ke konci týdne sejít třeba ke konzultaci 

nebo si jen tak popovídat. Ať se Vám daří. 

 

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

ČESKÝ JAZYK 

ZDEŇKA 

ŠVARCOVÁ 

Skloňování vzoru hrad a 

podstatných jmen podle vzoru hrad 

(učebnice str. 100) 

Připomeň si - vzor určíme: 

1. Nejdříve musíš zjistit rod!!! 

2. U rodu mužského životnost 

3. Podle zakončení v 1. p., č. j. 

nebo v 1. a 2. p., č. j. 

   

   

učebnice str. 100/2 (vyskloňuj vzor 

hrad a podstatné jméno nápis) 

učebnice str. 101 nahoře - opiš 

růžový rámeček  

učebnice str. 101/4 (doplň i, í/y, ý 

a u každého podstatného jména 

napiš do závorky vzor v příslušném 

tvaru) 

učebnice str. 101/5 (cvičení napiš) 

učebnice str. 101/6 

MATEMATIKA 

ZDEŇKA 

ŠVARCOVÁ 

Práce s učebnicí 

Písemné sčítání 

Slovní úlohy – zápis, příklad, 

výpočet, odpověď 

Písemné dělení 

Učebnice  

str. 103/22  

str. 103/23, 26, 28, 29   

str. 104/30 

str. 104/36   

ANGLICKÝ 

JAZYK 

VÍTĚZSLAVA 

SOULKOVÁ 

Středa: 

Procvič měsíce v roce, zkus si je 

všechny zpaměti říct a pak všechny 

na papír napsat. 

Online si procvič měsíce v roce. 

  

 

 

 

 

Procvičování na www.umimeto.org 

Procvičování 1 zde. 

Procvičování 2 pexeso zde. 

Procvičování 3 výběr  zde. 

 

http://www.umimeto.org/
https://www.umimeanglicky.cz/prekladatel-time_months-1-uroven/124
https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-time_months-1-uroven?source=search
https://www.umimeanglicky.cz/slovicka-time_months-1-uroven?source=search
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Dále procvičíme slovní zásobu 

slovesa a aktivity. 

 

 

 

 

Čtvrtek: 

Nastuduj přiložený dokument. 

Přítomný čas prostý, tvary sloves 

v jednotlivých osobách.  

 

Doplň pracovní list. 

Doplň správnný tvar sloves „read“, 

„like“ dle smyslu věty.  

 

 

Přečti si text hlasitě, pak ho přepiš 

ve třetí osobě, jako kdyby si psal o 

Petrovi. 

 

 

Zahraj si proti robotům 

 

Pátek: 

Čtení s porozuměním. 

Opakujeme tvary sloves „be, have 

got, can“ 

 

Dobrovolně: 

Čti text a doplň tvary sloves be, 

have got. Tak schválně, kolik z vás 

mi to pošle? 

 

 

 

Dny v týdnu  - poslechni si písničku 

 

 

Procvičování Like + activities zde 

Procvičování slovesa zde. 

Tyto pracovní listy se ti samy 

vyhodnotí a zároveň je můžeš 

odeslat přímo z těchto stránek na 

moji mailovou adresu. 

 

 

Příloha č. 3 – Gramatika čas 

prostý 

 

 

Příloha č. 4 – Pracovní list čas 

prostý 

 

Příloha č. 5 – Napiš o Petrovi 

Pracovní listy pošli na mou 

mailovou adresu. 

 

Umimeto.org hra zde. 

 

Přečti text a odpověz na otázky 

zde. 

Doplň tvary slovesa a odpověz na 

otázky zde. 

Tyto pracovní listy se ti samy 

vyhodnotí a zároveň je odešli přímo 

z těchto stránek na moji mailovou 

adresu. 

vitezslava.soulkova@kamenka-celakovice.cz 

 

Písnička 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

IVETA 

NACHTMANNO

VÁ 

1. Připomeň si názvy potravin, 

doplň otázky a odpověz na ně. 

Vypracované mi, prosím, zašli 

do 17. 5. 2020 

2. V minulém týdnu jsme se 

seznámili s tvary slovesa 

like/likes. Vypracuj si nejprve 

interaktivní pracovní list pro 

připomenutí. (1) spojuj názvy 

s obrázky (2) napiš názvy 

aktivit (3) doplň správné tvary 

slovesa like. 

Příloha č. 2 – like + short answers 

 

 

Like + activities 

 

 

 

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)/Action_verbs/Action_verbs_-_Listening_and_reading_sl5578sc
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/4C_Příloha_č_3_-_Gramatika_čas_prostý.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/4C_Příloha_č_4_-_Prac._list_čas_prostý.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/4C_Příloha_č_5_-_Napiš_o_Petrovi.pdf
https://www.umimeanglicky.cz/roboti-present-simple-tense?source=explicitKC
https://www.liveworksheets.com/ke218305bk
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/To_be_or_to_have/To_be_and_have_got_bh70346ru
mailto:vitezslava.soulkova@kamenka-celakovice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=eiE7MLBe4es
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/4C_Příloha_č_2_-_Like_-_short_answers.docx
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Likes_and_dislikes/Free_time_activities_fd14251kt
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3. Vypracuj pracovní list, který mi, 

prosím, odešli ke kontrole do 

17. 5. 2020. 

4. Protože se slovíčkem (1) spring 

(jaro) jsme se již seznámili, 

seznámíme se i s ostatními 

názvy ročních období (seasons) 

– (2) summer (léto), (3) 

autumn (podzim), (4) winter 

(zima). Nejprve si poslechněte 

písničku.  

5. V dalším interaktivním 

pracovním listu klikej na 

sluchátka, poslouchej správnou 

výslovnost (třeba několikrát), 

opakuj nahlas a snaž se i o 

zapamatování. 

6. Ověř si, jak si sis slovíčka 

zapamatoval. Zkus si přiřadit 

názvy ročních období 

k obrázkům. 

Příloha č. 1 – like or likes 

 

 

 

Seasons song 

 

 

 

Seasons + Weather - vocabulary 

 

Seasons 

 

iveta.nachtmannova@kamenka-

celakovice.cz 

PŘÍRODOVĚDA 

ZDEŇKA 

ŠVARCOVÁ 

Ekosystém rybník 

Rostliny a živočichové rybníků 

 

Přečti si v učebnici str. 64 – 65 

Z podkapitol Rostliny v rybníku a 

jeho okolí a Ryby v rybníku vypiš 

zástupce a stručně informaci o 

něm. 

Můžeš nakreslit obrázek. 

VLASTIVĚDA 

ZDEŇKA 

ŠVARCOVÁ 

MAPY 

  Mapy a jejich rozdělení 

 

Obsah mapy 

Značky na mapě 

 

Barvy na mapě 

 

Měřítko mapy 

Přečti si v učebnici str. 13 - 14 

Přepiš do sešitu, jak rozdělujeme 

mapy. 

Překresli z učebnice příklady značek 

na mapě a napiš, co představují 

(říká se tomu legenda mapy). 

 

Jakou barvou jsou na mapě 

vyznačeny nížiny, pohoří, voda? 

Napiš do sešitu. 

Měřítko mapy vyjadřuje, kolikrát je 

mapa zmenšená oproti skutečnosti 

(zapiš si do sešitu). 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Čti, prosím, texty pozorně. 

 Upřednostni kvalitu před kvantitou 

(množstvím). 

 Rozvrhni si, prosím, čas na jednotlivé 

Úlohy z učebnice M, ČJ, VL, PŘ vypracuj, 
prosím, do školního sešitu nebo na papír. 
Pracuj podle svých možností a 

schopností. Zdraví je nejdůležitější. 

 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/4C_Příloha_č_1_-_like_or_likes.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ksGiLaIx39c
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Weather/Let's_Listen_and_Repeat_gp122379ci
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Seasons/Seasons_in_English_dd12647dp
mailto:iveta.nachtmannova@kamenka-celakovice.cz
mailto:iveta.nachtmannova@kamenka-celakovice.cz
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 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. 

 

 

 

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://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida/kraje-ceske-republiky                                                                                            

http://www.brumlik.estranky.cz/file/586/zaokrouhlovanictyri.htm 

https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-slovnich-druhu-ve-vetach-1-uroven/318 

https://www.purposegames.com/game/mapy-vyber-spravny-udaj-game 

 

 

Zdeňka Švarcová 

Třídní učitelka 4. C 

https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida/kraje-ceske-republiky
http://www.brumlik.estranky.cz/file/586/zaokrouhlovanictyri.htm
https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-slovnich-druhu-ve-vetach-1-uroven/318
https://www.purposegames.com/game/mapy-vyber-spravny-udaj-game

