
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka  Taťána Štěchová  4. A  22. 6. – 26. 6. 2020 

PŘEHLED 

Vážení rodiče, milé děti, 

zbývá poslední pracovní týden do konce školního roku. Dokázali jste v této nelehké 
situaci udělat neuvěřitelný kus práce. Děkuji Vám za Vaši spolupráci a snahu. 
V tomto týdnu nás čeká jen opakování. Posledním dnem v tomto školním roce bude 

pátek 26. 6., kdy si prosím přijďte v 9 hod. do školy pro vysvědčení. Ráda vás uvidím 

a po zásluze odměním.  

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

ČESKÝ JAZYK Závěrečné opakování 

 

Nezapomeňte si hrát! 

Učebnice str. 133/ 1 – úkoly a-h (stačí 
ústně), dále cvičení 2, 3 

https://www.umimeto.org/ 

MATEMATIKA Opakování písemného sčítání, odčítání, 
násobení a dělení 

 

Ještě máte šanci vyhrát! 

Učebnice str. 111/1, 2, 3, 6 

              str. 112/11 

https://www.umimeto.org/ 

ANGLICKÝ JAZYK 

IVETA 

NACHTMANNOVÁ 

1. A je tu poslední školní týden.  
Pro připomenutí letní slovní 

zásoby přikládám dva interaktivní 

pracovní listy. 
2. Než si začnete užívat prázdniny, 

tak se podívejte, jaké je měli 
Steve a Maggie. Při zhlédnutí 
videa si zkuste zapamatovat 

pořadí dopravních prostředků a 
pak správně za sebe srovnejte 
obrázky. 

3. No a ještě si můžete na závěr 
ověřit, jak jste na tom se 
slovesem „to be“=“být“ a se 
slovesem „to have got“ = „mít 

(vlastnit).“ 
4. Všem rodičům moc děkuji za 

spolupráci, dětem i rodičům za 
výdrž a přeji Vám všem 
zasloužený posilující odpočinek. 

„Enjoy your holiday!“ 

Summer 

Summer 

 

A Magic Holiday with Steve and Maggie 

 

 

 

  

"to be" or "to have got" 

ANGLICKÝ JAZYK 

KLÁRA HAVLOVÁ  

Tento týden je poslední školní týden. Děti 
velmi chválím za jejich aktivitu a snahu. 
Rodičům děkuji za podporu svých dětí a 
spolupráci. Bylo velmi důležité nenechat 

cizí jazyk „usnout“ a mít s angličtinou 
pravidelný „kontakt“  - procvičovat 
písemně slovní zásobu a gramatiku, 
poslechnout si písničku či se podívat na 
video.  

Tento týden se podíváme na interaktivní 

 

 

 

 

 

 

https://www.umimeto.org/
https://www.umimeto.org/
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Summer_vocabulary/Summer_listening_cn490389bh
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Summer_vocabulary/Summer*_Guess_the_words_2_hz526474my
https://www.liveworksheets.com/dn754256qv
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Verb_to_be/To_be_or_to_have_got$_bm5624qa
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

videa (postupně vypracuj úlohy): 

 Téma „house“ 
 Téma „Weather forecast“ 

Na závěr ještě procvičíme důležitá 
slovesa „to be“ a „have got“: 

 Interaktivní pracovní list  

Enjoy your holiday!  

Přeji všem hezké a klidné léto! 

 

 

parts-house 

Weather forecast 

 

be, have got  

 

VLASTIVĚDA 

 

Zlínský kraj, Olomoucký kraj, 
Moravskoslezský kraj 

Učebnice str. 52-53 – přečíst a 
odpovědět na otázky: 

1) Jaká jsou krajská města? 
2) Čím se proslavil Rožnov pod 

Radhoštěm? 

3) Kde se nachází a jak se jmenuje 
nejvyšší hora na Moravě? 

4) Na soutoku kterých řek se nachází 
Ostrava? 

PŘÍRODOVĚDA    Závěrečné opakování Zamyslete se, jak se máme chovat 
v přírodě. Jak by příroda vypadala, 
kdybychom nedodržovali určitá 
pravidla? 

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. 

 

Dobrovolné (doplňkové učivo): 

https://www.umimeto.org/ 

 

Taťána Štěchová 

Třídní učitelka 4. A 

 

 

 

https://en.islcollective.com/video-lessons/parts-house-1
https://en.islcollective.com/video-lessons/weather-forecast
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Verb_to_be/To_be_or_to_have_got$_bm5624qa
https://www.umimeto.org/

