
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka  Taťána Štěchová  4. A  8. 6. – 12. 6. 2020 

PŘEHLED 

Vážení rodiče, milé děti, děkuji vám všem za spolupráci při odevzdávání klíčů od 
šatny. Velmi jste mě potěšili osobní návštěvou. Určitě děti vyrostly a doufám, že i 

zmoudřely. Také děkuji za Vaši práci. V tomto týdnu budeme již jen opakovat a 
procvičovat, co jsme se naučili. V přírodovědě si přečteme o tísňovém volání, ve 
vlastivědě poputujeme do Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého a Libereckého kraje. 

Opět jen prstem po mapě, ale je možné, že se brzy rozjedete s rodiči po výletech do 
krásných končin naší vlasti. Přeji Vám pevné zdraví, pohodu při učení a radost ze 

splněných úkolů. 

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

ČESKÝ JAZYK Opakování vyjmenovaných slov, 

podstatných jmen a jejich vzorů 
Ze všech vyjmenovaných slov 
vypište do sešitu podstatná 
jména a určete u nich vzor. 

Učebnice str. 106/7, 9 

Tato 2 cvičení prosím POSLAT. 

https://www.umimecesky.cz/do

plnovacka-vyjmenovana-slova-
mix-1-uroven/6310 

MATEMATIKA Opakování obsahu čtverce a 

obdélníku 

 

Opakování souměrnosti 

 

Opakování zlomky, průměr 

 

Opakování sčítání, odčítání, dělení 

a násobení 

Pracovní sešit str. 37, 39 

 

Pracovní sešit str. 43 

 

Pracovní sešit str. 31 

Učebnice str. 24/9 

Učebnice str. 24/14 

Učebnice str. 25/22 (jen 

vypočítej příklady) 

Učebnice str. 25/23 

Tato 3 cvičení prosím POSLAT! 

https://www.umimematiku.cz/p
resouvani-odcitani-pod-sebou-

2-uroven/259 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

IVETA 
NACHTMANNOVÁ 

1. Pokračujeme v procvičování 

slovesa „like“. Opět si 

pročtěte článek, odpovězte na 

otázky a doplňte popis 

obrázku. Vypracovaný 

  

Příloha č. 1 – Red about Suzan and    

her friends 

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-mix-1-uroven/6310
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-mix-1-uroven/6310
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-mix-1-uroven/6310
https://www.umimematiku.cz/presouvani-odcitani-pod-sebou-2-uroven/259
https://www.umimematiku.cz/presouvani-odcitani-pod-sebou-2-uroven/259
https://www.umimematiku.cz/presouvani-odcitani-pod-sebou-2-uroven/259
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/06/4A_Read-about-Suzan-and-her-friends.docx
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/06/4A_Read-about-Suzan-and-her-friends.docx
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

pracovní list mi, prosím, 

pošlete na e-mail. 

2. Znovu se podívejte na názvy 

oblečení z minulého týdne a 

zkuste spojit názvy s obrázky 

na následujícím interaktivním 

pracovním listu. 

3. Přiřaďte podle poslechu počasí 

a oblečení na následujícím 

interaktivním pracovním listu. 

(Put on your …. = Oblékni si 

svůj/svoje …). 

4. Dopište čísla za věty podle 

oblečení. Připomeňte si „I´m 

wearing a ….“  =  „Mám na 

sobě …“) 

5. Dopište počasí a názvy 

oblečení u následujícího 

interaktivního pracovního 

listu. („I´m wearing my 

….“  =  „Mám na sobě své …“) 

6. Poslechněte si nejprve video, 

potom roztřiďte oblečení podle 

ročních období. Vyberte si 

svoje oblíbené roční období 

a napište mi o něm celkem 

alespoň 6 vět – 3 věty o tom, 

co si na sebe obléknete (I put 

on my …….), 3 věty o tom, co 

v tomto období můžete dělat. 

Svoje věty napište na volný 

papír a pošlete mi je na e-

mail. Pokud se chcete naučit 

měsíce v roce, poslechnete si i 

písničku na konci pracovního 

listu. 

7. Všechny interaktivní pracovní 

listy mi, prosím, pošlete na  

e-mail. Děkuji Vám všem, že 

stále pilně pracujete. 

 

 

My clothes - vocabulary 

My clothes 

 

 Weather and clothes 

 

  

I am wearing ... 

 

 

Weather and clothes 

 

 

 

 

  Seasons and Clothes 

 

 

 

 

 

  

PŘÍRODOVĚDA Tísňová volání, zásady telefonování 

na tísňové linky 

Učebnice str. 75 – přečíst text a 

odpovědět na otázky: 

1) Znáš telefonní čísla tísňového 

volání? 

2) Jaké jsou zásady telefonování 

na tísňové linky? 

VLASTIVĚDA 

 

Plzeňský, Karlovarský, Liberecký a 

Ústecký kraj 

Učebnice str. 48 – 49 – přečíst text 

a odpovědět na otázky: 

1) Vyjmenuj krajská města těchto 

krajů. 

2) Kde se nachází Chodsko? 

3) Vyjmenuj naše nejznámější 

lázeňská města. 

4) K čemu využíváme kaolin? 

5) Kde se nachází národní park 

https://www.liveworksheets.com/tj70284yk
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Clothes/Clothes_(Matching)_xn476vi
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Clothes/Weather_and_clothes_px363627cz
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Clothes/Clothes_read_and_number_fr7762zp
https://www.liveworksheets.com/ji276855lq
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Clothes/Clothes_and_seasons_hn143672ha
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

České Švýcarsko? 

6) Kde se nachází Český ráj? 

ANGLICKÝ 

JAZYK – K. 

HAVLOVÁ 

Tento týden si zopakujeme názvy 

oblečení CLOTHES a naučíme se 

školní předměty SCHOOL 

SUBJECTS. 

Procvičíme poslech – 

porozumění:  

 Otevři si učebnici na straně 47 a 

prohlédni si osoby ve cvičení 3 – 

pusť si nahrávku. Uslyšíš popisy 4 

modelek / modelů a tvým úkolem 

je najít tu správnou osobu. 

Procvičíme slovní zásobu clothes: 

 Vypracuj krátké cvičení 

v pracovním sešitě, popiš, co máš 

dnes na sobě. Popis části oblečení 

včetně barev. (Cvičení vyfoť a 

pošli na mou emailovou adresu).  

 

 Vypracuj interaktivní pracovní 

list. Obleč si panenku a panáčka. 

Klikni na „šipku“ poslechni si a 

přiřaď oblečení (přetáhni myší). 

Pak si poslechni, jak je počasí.  

 

 Doplň křížovku.  

Dobrovolné cvičení: interaktivní 

pracovní list: (put on = obléknout, 

take off = svléknout, boots = 

holínky, pevné boty, gloves = 

rukavice) 

Naučíme se školní předměty 

School subjects:  

 Procvič si je online na quizletu – 

každé slovíčko si poslechni a 

opakuj, pak si je procvič – vlevo 

možnosti (learn, match, test atd.) 

 

 Vypracuj krátký pracovní list 

School subjects. 

Další možnost procvičení slovní 

zásoby - cvičení najdete na stránce 

www.umimeanglicky.cz pod svou 

skupinou Aj (třídou). 

 

Děkuji velmi všem rodičům i 

dětem, kteří mi posílají pracovní 

listy či cvičení, včetně 

interaktivních listů. Chválím 

aktivitu dětí! 

 Učebnice str. 47  

 Nahrávka - Příloha č. 1 

  

 

 

 

 

Pracovní sešit str. 47 cv. 5  

 

 

Clothes 

 

 

Křížovka - Příloha č. 2 

 

Clothes, weather  

 

 

School subjects 

 

 

School subjects pracovní list – 

Příloha č. 3 

 

Křížovku a cvičení v pracovním 

sešitě vyfoť a pošli na mail: 

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz  

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Zadané úkoly plňte pečlivě, u příkladů Jste šikovní, úkoly zvládnete jistě 

http://www.umimeanglicky.cz/
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/06/4A_Příloha-č.-1.mp3
https://www.liveworksheets.com/kx458581ba
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/06/4A_Příloha-č.2.pdf
https://www.liveworksheets.com/cd716085nc
https://quizlet.com/510971023/school-subjects-flash-cards/?new
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/06/4A_Příloha-č.3.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/06/4A_Příloha-č.3.pdf
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz


4 

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 

 

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 

https://www.umimeto.org/

