
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Bc. Hana Kuklová 4. B 22. 6. – 26. 6. 2020 

PŘEHLED 

Vážení rodiče, milí žáci. Máte před sebou úplně poslední týdenní plán v tomto školním 
roce. Ve všech předmětech budeme opakovat a procvičovat probrané učivo. Ve 

čtvrtek už online setkání neproběhne, jelikož se uvidíme následující den při rozdávání 
vysvědčení. Bude to v pátek 26. 6.2020 od 9hodin v naší třídě. Prosím, nechoďte 
do budovy dříve, přezouvat se nebudete, roušku si vezměte s sebou. Učebnice 

budeme řešit až na začátku nového školního roku. Dejte si je přes prázdniny do 
pořádku – narovnejte listy či rohy, vygumujte případné zápisky, vyndejte všechny 

vložené papíry a sundejte obal. Prosím, nevyhazujte žádné sešity, školní ani pracovní, 
minutovky atd., budou se nám ještě hodit. Po rozdání vysvědčení se rozejdeme domů. 
Určitě už se těšíte na prázdniny a na to, že si odpočinete od školních povinností. 

Vzhledem k tomu, že v pondělí a úterý následujícího týdne je ředitelské volno, 
začínají vám prázdniny už v pátek! Chci ještě jednou poděkovat vám i vašim rodičům 

za zodpovědný přístup k distančnímu vyučování. Bylo to náročné, ale zvládli jsme to! 
Rozloučíme se v pátek, ale už nyní vám chci popřát hezké prázdniny. Po prázdninách 
už budete páťáci a já se již nyní na vás těším. V závěru plánu posílám veselou 

aktuální písničku.  

Mějte se moc a moc hezky! 

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

ČESKÝ JAZYK SHRNUTÍ O PODSTATNÝCH 

JMÉNECH a několik opakovacích 

cvičení v učebnici a v pracovním 

sešitě.  

 

 

Přečtěte si shrnutí na straně 113 

v učebnici.  

Učebnice str. 111/2 písemně, 

pošlete. 

Pracovní sešit – opakování 

podstatných jmen na straně 56. 

MATEMATIKA OPAKOVÁNÍ. Měli byste bez 

problémů vše zvládnout.  

 Pracovní sešit: 

 Závěrečný test A / strana 29. 

 Závěrečný test B, C strana 30 a 31. 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Theme clothes – ČETBA ČLÁNKU. 

Podívejte se na zajímavý dokument 

o hlavním městě Velké Británie, 

Londýně. Napište mi, co vás nejvíc 

zaujalo a proč.  

Zazpívejte si  If you´re happy…. 

Přečtěte si v učebnici o typickém 

skotském oblečení. Víme, že 

Skotsko je část Velké Británie.  

https://www.youtube.com/watc

h?v=KqcAdg6raUs 

https://www.youtube.com/watc
h?v=71hqRT9U0wg 

PŘÍRODOPIS ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ. Učebnice strana 76 – 77 ústně. 

Nepište do učebnice! 

https://www.youtube.com/watch?v=KqcAdg6raUs
https://www.youtube.com/watch?v=KqcAdg6raUs
https://www.youtube.com/watch?v=71hqRT9U0wg
https://www.youtube.com/watch?v=71hqRT9U0wg
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

VLASTIVĚDA 

 

CO VÍTE O NAŠÍ VLASTI?  

Referát – pošlete. 

 

Napište krátký referát, co víte o 

naší vlasti. Máte nějaké oblíbené 

místo, kam rádi jezdíte? Použijte 

různé zdroje, vlepte obrázky.  

https://www.youtube.com/watc
h?v=oyRCdeYuTHg&list=PLB1Nz
zFOob26kLDIY9II7YgFe5BjPk1Z

p 

VIDEO – Mach a Šebestová 
jedou na prázdniny. 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 

 

 

Posílám veselou písničku na prázdniny. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Br

RnR5v0Qco 

 

 

Bc. Hana Kuklová 

Třídní učitelka 4. B 
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