
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka  Taťána Štěchová  4. A  15. 6. – 19. 6. 2020 

PŘEHLED 

Vážení rodiče, milé děti, děkuji za Vaši práci a poslané úkoly. Chválím všechny, kdo 
mi úkoly poslali, a prosím všechny, kdo zapomněli, aby tak učinili. Do konce školního 

roku nám chybí poslední malé krůčky a budeme mít zasloužené prázdniny. Jste 
šikovní, určitě všechny úkoly zvládnete. Budeme opakovat. V Českém jazyce vzory 
podstatných jmen a vyjmenovaná slova, v matematice sčítání, odčítání, dělení a 

násobení, převody jednotek a porovnávání čísel. V přírodovědě si zopakujeme, co 
jsme se naučili doma o přírodě a ve vlastivědě procestujeme Královehradecký, 

Pardubický, Jihomoravský kraj a Vysočinu. Přeji Vám pohodu při učení a radost 

z dobře splněných úkolů. 

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

ČESKÝ JAZYK Opakování vzorů podstatných jmen 

 

Opakování vyjmenovaných slov 

Učebnice str. 102/7, 8, 9  

              str. 105/3 písemně 

Učebnice str. 105/4 písemně 

Pracovní sešit str. 74 (diktát na str. 

78/1. čtvrtletí) vypracovat 

samostatně a PROSÍM POSLAT 

MATEMATIKA Opakování sčítání, odčítání, dělení 

a násobení 

 

 

 

 

Opakování převodu jednotek 

 

Opakování porovnávání čísel 

Učebnice str. 25/17-21 

              str.26/26, 32 

Učebnice str. 27/34, 41 

              str. 28/53, 55 

PROSÍM POSLAT 

 

Učebnice str. 32/19 

 

Učebnice str. 33/3 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

IVETA 
NACHTMANNOVÁ 

1. Tento týden se budeme 

zabývat ještě oblečením a 

shrneme si dosavadní 

poznatky. Pokud si  

potřebujete připomenout 

názvy oblečení, přikládám 

předešlý interaktivní pracovní 

list.  

2. Nejprve začneme tím, že si 

pustíte následující videa. 

Všimněte si, jak se zde řekne 

obléknout si. Není tam pouze 

jedno sloveso. Podívejte se i 

na druhé video, které se 

věnuje zimnímu oblečení. 

   

 

Clothes  

 

 

Steve and Maggie 

(dress up/put on = obléci se) 

Steve and Maggie 

(woolly = vlněný) 

https://www.liveworksheets.com/tj70284yk
https://www.youtube.com/watch?v=QUXbo77nB60
https://www.youtube.com/watch?v=T4h41CgIGwc
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3. Vypracujte následující 

pracovní listy, které mi, 

prosím, odešlete do 

21.6.2020 na e-mail 

(iveta.nachtmannova@kamenka-

celakovice.cz) 
4. No a protože se blíží léto a 

prázdniny, tak se podíváme 

ještě na oblečení, které s ním 

souvisí. Vypracujte si 

následující interaktivní 

pracovní listy, které mi 

pošlete na e-mail. 

Nejprve klikej na obrázky, 

poslouchej a opakuj. Pak 

poslouchej opakuj a vybírej. A 

nakonec doplň chybějící slova 

do vět. 

5. Všem dětem i rodičům moc 

děkuji za dosavadní 

spolupráci a výdrž. 

  

Read about Anne 

Discribe a picture 

 

 

 

 

 

Summer Clothes 

Summer 

Summer activities 

PŘÍRODOVĚDA Závěrečné opakování Učebnice str. 76/1-6 prosím 

písemně vypracovat otázky         

do sešitu 

VLASTIVĚDA 

 

Královehradecký, Pardubický, 

Jihomoravský kraj a kraj Vysočina 

Učebnice str. 50 – 51 a odpovědět 

na otázky: 

1) Jaká jsou krajská města těchto 

krajů ? 

2) Čím jsou tato města významná 

a známá? 

ANGLICKÝ 

JAZYK –        

K. HAVLOVÁ 

Tento týden si: 

Procvičíme school subjects 

(školní předměty):  

 Online cvičení (poslechni si, 

přetáhni myší ke správnému 

obrázku) 

 

 Nakresli si svůj rozvrh Timetable 

do sešitu English podle vzoru. 

Doplň své předměty a dny 

v týdnu. Využij pracovní list 

z minulého týdne, kde máš 

přehled předmětů.  

 

 Procvič si předměty hravě – 

kvízem. Přiřaď aktivitě či popisu 

správný předmět (nejprve si 

přečti popis na kartě a zkus 

uhodnout předmět, pak klikni a 

najdeš správné řešení.) Pak 

  Děkuji velmi všem rodičům za 

spolupráci a dětem za aktivitu!  

  

School subjects 

 

sešit English, vzor: timetable  

 

 

 

 

https://quizlet.com/511846263/matc

h 

 

 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/06/4A_Read-about-Anne.docx
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/06/4A_Describe-a-picture.docx
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Summer_vocabulary/Summer_vt717202qq
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Summer_vocabulary/Listen_and_choose_mc492532bg
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Seasons/Seasons-Summer_on249202oh
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/comment/64212
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/School_subjects/My_own_timetable_if111966ta
https://quizlet.com/511846263/match
https://quizlet.com/511846263/match
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

procvič jiný způsobem např. 

Match. 

 

Zopakujeme si slovní zásobu a 

procvičíme dovednost čtení a 

porozumění textu: 

 Vypracuj pracovní listy a pošli do 

pátka tj. 19.6. na emailovou 

adresu.  

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz 

 

Další možnost procvičení 

slovní zásoby - cvičení 

najdete na stránce 

www.umimeanglicky.cz pod 

svou skupinou Aj (třídou). 

 

 

 

 

Read about Anne 

Describe a picture 

 

 

 

 

 

 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Zadané úkoly plňte pečlivě, u příkladů 
dělejte zkoušky, chybné příklady znovu 

přepočítejte 

 Méně je někdy více, pracujte v klidu a 

soustředěně, úkolů nemáte mnoho 

 V Českém jazyce procvičujte i vzory 

podstatných jmen, zdůvodňujte si jaké 

  i-y doplníte a proč 

 

Jste šikovní, úkoly zvládnete jistě 
samostatně a správně. Věřím vám, 

držím pěstě 

 

Upřesňující informace: 

 

Máte možnost mi zavolat (tel. 606 055 961), nebo napsat SMS, nebo e-mail. 

Nerozumíte-li něčemu, můžete se zeptat. Ráda pomohu. 

Nezapomeňte mi vyfotit a poslat vybrané úkoly. 

 

 

Dobrovolné (doplňkové učivo): 

 

https://www.umimeto.org/ 

 

 

Taťána Štěchová 

Třídní učitelka 4. A 

http://www.umimeanglicky.cz/
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/06/4A_Read-about-Anne.docx
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/06/4A_Describe-a-picture.docx
https://www.umimeto.org/

