
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Zdeňka Švarcová 4. C 25. 5. – 29. 5. 2020 

 

PŘEHLED 

Milé děti, vážení rodiče, 

 

je za námi další týden domácího vyučování a před námi poslední květnový. 
Pokračujte, prosím, na přípravě. V matematice budeme opakovat, v českém jazyce 
se seznámíme se vzorem muž, v přírodovědě se podíváme na ekosystém potok a 

řeka a ve vlastivědě si přečtete obecně o zemském povrchu a potom o povrchu České 
republiky. Děkuji za Vaši práci a také děkuji rodičům a všem, kteří na Vás s učením 

dohlédnou, popřípadě poradí, pomohou. Pokud budete potřebovat, neváhejte se 
ozvat. Ráda Vám poradím, pomohu. Myslím na Vás, dávejte na sebe pozor a přeji 

Vám klidné dny. 

 

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

ČESKÝ JAZYK 

ZDEŇKA 

ŠVARCOVÁ 

Vzor muž 

Skloňování podstatného jména 

podle vzoru muž 

 

Práce v učebnici 

(všechny úlohy písemně) 

 

 

 

Po: učebnice - str. 104/2 opiš vzor 

muž v č. j. i v č. mn. 

Skloňuj slovo stavitel v č. j. i v č. 

mn. 

Opiš růžový rámeček na str. 105 

Út: str. 105/3  

St: str. 105/4a  

Čt: str. 105/4b  

Pá: str. 107/13  

Procvičování VZORY  

MATEMATIKA 

ZDEŇKA 

ŠVARCOVÁ 

Procvičování učiva 

Práce v učebnici 

(všechny úlohy písemně) 

 

 

 

Zaokrouhlování čísel 

 

 

Po: str. 108/7, str. 109/18 

Út: str. 109/21 se zkouškou 

St: str. 111/1 se zkouškou 

Čt: str. 111/3, 4 

Pá: str. 111/6 

Procvičování ZDE 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/koncovky-vzoru/cviceni.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_4.roc/m4_milion4.htm
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

VÍTĚZSLAVA 

SOULKOVÁ 

Moc chválím za spolupráci. 

Dostávám také spoustu 

interaktivních pracovních listů.  

Mám z vás radost! 

Tento týden dále procvičíme 

přítomný čas prostý ve všech 

osobách. 

Naučíme se tvořit záporné věty. 

Dále budeme opakovat dny v týdnu 

a měsíce. 

Středa: 

Poslechni si písničku. 

Znovu si připomeň pravidla pro tvar 

sloves v přítomném čase prostém a 

vypracuj pracovní list. 

Procvičuj správné tvary sloves 

v přítomném čase prostém. 

 

Čtvrtek: 

Poslechni si písničku a doplň 

chybějící slova v textu písničky 

v pracovním listu. Pak si ji zazpívej. 

 

 

Náročnější cvičení pro zdatnější 

angličtináře. Sleduj příběh a plň 

zadané úkoly. („tap“ – klepni, klikni 

na…) 

 

Připomeň si dny v týdnu 

Procvič měsíce a dny pomocí online 

procvičování. 

 

Opakování měsíce, dny, roční 

období, počasí 

 

 

Pátek: 

Doplň slova do textu dle smyslu. 

Slovesa dej do správného tvaru. 

Text hlasitě přečti rodičům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Písnička zde. 

 

Příloha č.2 – pracovní list přít. čas 

prostý 

Online procvičování 1 zde. 

Online procvičování 2 zde. 

 

Poslech – písnička YEAR 

Příloha č. 3 – písnička – doplň text 

Písničku včetně textu najdeš zde, 

zazpívej ji. 

 

 

Videopříběh zde. 

 

 

 

Poslech včetně textu zde. 

Online zde a zde. 

 

 

Online zde. 

 

 

 

Příloha č. 4 – doplň sloveso a přečti 

text 

https://www.youtube.com/watch?v=XTkplh2wTSw
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/4C_Příloha_c_2_-_prac._list_přít._čas_prostý.pdf
https://www.liveworksheets.com/mh64249ut
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_Simple/Simple_Present_-_Affirmative_pg130944do
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/4C_Poslech_-_písnička_YEAR.mp3
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/4C_Příloha_c_3_-_písnička_doplň_text.pdf
http://enjoyenglish.free.fr/english/primaire/daysandmonths/months/monthsong.html
https://en.islcollective.com/video-lessons/story-to-learn-the-months-of-the-year-little-smart-planet
http://enjoyenglish.free.fr/english/primaire/daysandmonths/days/daysong.html
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Months_of_the_year/Months_qv104227au
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Days_of_the_week/Days_of_the_week_ta84832ve
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Days_of_the_week/Days,_months_and_seasons_revision_lh75ib
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/4C_Příloha_c_4_-_doplň_sloveso_a_přečti_text.pdf
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Prostuduj, jak se tvoří zápor, přepiš 

věty do záporu. 

 

Příloha č. 5 – čas prostý zápor 

 

Vše posílej na můj e-mail. 

vitezslava.soulkova@kamenka-celakovice.cz 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

IVETA 

NACHTMANNO

VÁ 

1. Připomeňte si roční období 

v písni a poté vyplňte 

interaktivní pracovní list, který 

můžete také poslat na e-mail 

(přetahuj obrázky pod správný 

název). 

 

2. V dalším interaktivním 

pracovním listu už zkuste 

doplnit slova sami. 

 

3. Pojďme se seznámit se slovíčky, 

kterými lze popsat jaro. 

Podívejte se na ně 

v interaktivním pracovním listu. 

Některá už znáte, některá ne. 

To nevadí. Přiřazovat a 

poslouchat je můžete 

opakovaně, dokud se to 

nepovede celé správně. 

 

4. 4. Už víte, že sloveso „like“ ve  

3. os. č. j. používá tvar „likes“. 

Přidání „s“ se dodržuje i 

v případě, kdy říkáte, že „on, 

ona nebo to“ nemá něco 

rád/a/o. Místo „don´t 

like“ používáme „does´t like“. 

Poslechni si videa. 

 

5. Poslouchej a vypracuj si 

interaktivní pracovní list., který 

mi opět můžeš poslat.  

 

6. Tvůj poslední úkol je písemný, 

ale nejprve si pro ujasnění přečti 

vysvětlení, teprve poté vypracuj 

přiložený pracovní list, který mi 

odešli na e-mail do konce 

května. 

 

Seasons Song 

Seasons and Weather 

 

 

 

Seasons and Weather 

 

 

 Spring Time - Vocabulary 

 

 

 

 

Likes/doesn´t like 

Pumpkins at school 

(star fruit = exotické ovoce 

„karambola“, pineapple = ananas) 

Likes and Doesn´t like Song 

 

likes/ doesn´t like 

 

 

Příloha č. 1 – Výklad + pracovní list 

 

iveta.nachtmannova@kamenka-

celakovice.cz 

PŘÍRODOVĚDA 

ZDEŇKA 

ŠVARCOVÁ 

Ekosystém potok a řeka Prohlédni si v učebnici str. 67 

Vypiš do sešitu rostliny a živočichy 

žijící v řece a u řeky. Můžeš 

nakreslit obrázek. 

 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/4C_Příloha_c_5_-_čas_prostý_zápor.pdf
mailto:vitezslava.soulkova@kamenka-celakovice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=_BkkzF9z4-g
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Weather/The_seasons_and_the_weather_li273163uo
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_language/Vocabulary/Weather_and_seasons_gl453930va
https://www.liveworksheets.com/fd405871fy
https://www.youtube.com/watch?v=cVkFPOXuR1M
https://www.youtube.com/watch?v=cVkFPOXuR1M&t=35s
https://www.youtube.com/watch?v=STMMidLxRR4
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Likes_and_dislikes/Likes_and_dislikes_(listening)_ig406jz
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/4C_Příloha_č._1_-_Výklad__pracovní_list.pdf
mailto:iveta.nachtmannova@kamenka-celakovice.cz
mailto:iveta.nachtmannova@kamenka-celakovice.cz
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

VLASTIVĚDA 

ZDEŇKA 

ŠVARCOVÁ 

Zemský povrch 

- Vyvýšeniny a sníženiny 

- Typy zemského povrchu 

- Povrch České republiky 

přečti si v učebnici str. 18 – 20   

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): 

www.umimematiku.cz 

www.umimecesky.cz 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni1.htm 

 

 

 

Zdeňka Švarcová 

Třídní učitelka 4. C 

http://www.umimematiku.cz/
http://www.umimecesky.cz/
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni1.htm

