
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Zdeňka Švarcová 4. C 18. 5. – 22. 5. 2020 

 

PŘEHLED 

Milé děti, 

zdravím Vás a těm, kteří se snažíte, posílám velikou pochvalu. Je za snahu a vynaložené 
úsilí. V tomto týdnu budeme v českém jazyce hlavně procvičovat vzory podstatných 

jmen, v matematice zápis, čtení čísel do milionu, porovnávání, rozvoj čísla v desítkové 
soustavě a zaokrouhlování. Ve vlastivědě dokončíme kapitolu mapy a v přírodovědě 

rostliny a živočichové rybníků. Když budete potřebovat, napište nebo zavolejte. Přeji 

Vám, aby se v učení dařilo. A nejen v učení. 

 

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

ČESKÝ JAZYK 

ZDEŇKA 

ŠVARCOVÁ 

Procvičování – vzory podstatných 

jmen 

 

 

Procvičování - vyjmenovaná slova 

 

Procvičování - pády 

Učebnice str. 102/7, 8a, 8b – ústně 

Učebnice str. 102/9 – písemně 

Procvičování 1 

 

Procvičování 2 

 

Procvičování 3 

MATEMATIKA 

ZDEŇKA 

ŠVARCOVÁ 

Písemné dělení – procvičování 

MILION  

Zápis a čtení čísel do milionu 

 

Porovnávání čísel 

 

Rozvinutý zápis čísel 

 

 

 

Zaokrouhlování 

  

Procvičování - násobilka 

Učebnice str. 104/36 - písemně 

 

Učebnice str. 107/1 – ústně 

Procvičování 1 

Učebnice str. 107/2 -  písemně 

Procvičování 2 

Učebnice str. 108/11 - písemně 

Procvičování 3 

Učebnice str. 109/15 - písemně 

 

Učebnice str. 109/16 - písemně 

Procvičování 4 

Procvičování 5 

http://www.naucsepsat.cz/pravopis-podstatnych-jmen/doplnVyber/
http://www.naucsepsat.cz/vyjmenovana-slova/
https://www.umimecesky.cz/cviceni-podstatna-jmena-pady
http://rysava.websnadno.cz/matematika_4.roc/m4_milion1.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_4.roc/m4_milion3.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_4.roc/m4_milion2.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_4.roc/m4_milion4.htm
https://www.umimematiku.cz/pocitani-mala-nasobilka-2-uroven/4972
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

VÍTĚZSLAVA 

SOULKOVÁ 

Děkuji všem, co pilně pracují a 

posílají i online pracovní listy. 

Chválím! Nezapomeň, nikdy není 

pozdě začít. 

 

Tento týden bychom měli dále 

procvičovat přítomný čas prostý a 

naučit se dny v týdnu.  

Středa: 

Nezapomeneme měsíce v roce. 

 

 

Naučíme se dny v týdnu. 

 

 

Napiš dny v týdnu na papír a 

pečlivě je všechny vyslov. Nauč se 

je zpaměti. 

 

Dále procvičuj dny v týdnu 

 

 

 

 

 

Poslech – poslouchej a doplň 

chybějící informace v textu 

 

Čtvrtek: 

Doplň správný tvar slovesa 

v závorce. 

Sestav věty. 

Vypracuj pracovní list. Napiš, co 

kdo dělá. Napiš, co který den děláš 

ty. 

 

Pátek: 

Urči správný tvar slovesa 

Pracovní list - napiš dny v týdnu. 

 

 

 

 

 

 

 

Online procvičování zde. 

Online procvičování  zde. 

 

Písnička 1 zde  

Písnička 2 zde. 

Poslouchej a opakuj zde. 

 

Učebnice strana 38 

 

Cvičení 1 

Cvičení 2 – odpovědi diktuj, 

nemusíš je psát. Povol/zapni 

mikrofon ve svém počítači 

Before = Před 

After = Po 

 

Cvičení 3 

 

 

Umimeto.org 

Doplň správný tvar zde. 

Urči pořadí slov ve větě zde. 

Příloha č. 3 – dny a činnosti 

 

 

 

Procvič správný tvar sloves zde. 

Příloha č. 4 – dny v týdnu 

Příloha č. 5 – Domino 

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.youtube.com/watch?v=3tx0rvuXIRg
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Days_of_the_week/Days_of_the_week_rm83138ru
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Days_of_the_week/DAYS_OF_THE_WEEK_pb1355ko
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Days_of_the_week/Speaking__lg8937lr
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Days_of_the_week/Days_of_the_week,_games_and_parts_of_the_house_ck267598pu
https://www.umimeanglicky.cz/vpisovacka-present-simple-tense/135
https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-present-simple-tense-1-uroven/1694
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/4C_Příloha_č_3_-_dny_a_činnosti.pdf
https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-simple-tense-1-uroven/1697
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/4C_Příloha_č_4_-_dny_v_týdnu.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/4C_Příloha_č_5_-_Domino_-_verbs.pdf
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Zahraj si Domino. Vytiskni, 

vystřihni a hraj. Nejprve rozstřihni 

papír podélně v polovině, pak 

rozstříhej dvojice (slovo+obrázek). 

 

Vše posílej na můj e-mail. 

vitezslava.soulkova@kamenka-celakovice.cz 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

IVETA 

NACHTMANNO

VÁ 

1. Začneme připomenutím ročních 

období a počasí. Zpracujte si 

interaktivní pracovní list. Přiřaď 

správný obrázek podle 

poslechu. Kdo zvládne, může mi 

poslat zpracovaný interaktivní 

pracovní list na e-mail. 

2. V příloze č. 1 najdete obrázky 

z komiksu. Pozorně si každý 

prohlédněte a ke každému 

doplňte (celou větou) jaké je 

počasí a jaké asi roční období 

by to mohlo být. Vše napište na 

papír nebo do sešitu English 

(podle čísel) a pošlete mi, 

prosím, na e-mail. 

3. Zopakujte si sloveso like/likes. 

Vypracovaný interaktivní list mi 

opět můžete poslat na e-mail. 

4. Doplníme si zbývající cvičení 

v lekci 11. Vypracujte v PS 30/1 

+ 30/3 + 31/4. V příloze č. 2 

jsou slova, která je třeba 

doplnit do vět. 

5. Na stránkách umimeanglicky.cz 

máte také stále připravená 

cvičení k trénování. 

Seasons and Weather 

 

 

 

 

Příloha č. 1 - Garfield 

 

 

 

like/likes 

 

 

Příloha č. 2 – slova k doplnění 

 

 

iveta.nachtmannova@kamenka-

celakovice.cz 

PŘÍRODOVĚDA 

ZDEŇKA 

ŠVARCOVÁ 

Rostliny a živočichové rybníků - 

dokončení 

 

Přečti si v učebnici str. 65 - 66 

Z jednotlivých podkapitol vypiš 

zástupce a stručně informaci o 

něm.  

Můžeš nakreslit obrázek. 

VLASTIVĚDA 

ZDEŇKA 

ŠVARCOVÁ 

Mapy – dokončení 

 

Přečti si v učebnici str. 15 – 16 

Z podkapitoly Orientace v krajině 

nakresli do sešitu směrovou růžici.  

Vyznač hlavní a vedlejší světové 

strany. 

Vypracuj otázky str. 17   

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Čti, prosím, texty pozorně. 

 Upřednostni kvalitu před kvantitou 

(množstvím). 

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.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Weather/Weather_(Listen_and_choose)_uk122347hb
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/4A_Příloha-č.-1-Garfield-weatherseasons.docx
https://www.liveworksheets.com/xi186282xc
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/4A_Příloha-č.-2-slova-k-doplnění.docx
mailto:iveta.nachtmannova@kamenka-celakovice.cz
mailto:iveta.nachtmannova@kamenka-celakovice.cz
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 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. 

 

 

 

 

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): 

Matematika učebnice str. 104/34, 35, 37, 38 

www.umimematiku.cz 

www.umimecesky.cz 

 

 

Zdeňka Švarcová 

Třídní učitelka 4. C 

http://www.umimematiku.cz/
http://www.umimecesky.cz/

