
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Zdeňka Švarcová 4. C 8. 6. – 12. 6. 2020 

 

PŘEHLED 

Milé děti, vážení rodiče, 

je tu už opět další týden. A v tomto týdnu budete v českém jazyce procvičovat pravopis 
podstatných jmen, v matematice písemné odčítání, násobení a dělení. V přírodovědě si 

přečtete kapitolu Člověk a příroda a ve vlastivědě kapitolu Povrch České republiky. 
V případě, že budete potřebovat, napište nebo zavolejte. Přeji klidné dny a ať se vše 

daří.  

 

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

ČESKÝ JAZYK 

ZDEŇKA 

ŠVARCOVÁ 

Práce v učebnici 

(všechny úlohy písemně) 

Podstatná jména - procvičování 

 

 

 

str. 110/8a, b  

str. 111/2 

str. 112/5 

str. 112/7 (doplňte a do závorky za 

každé podstatné jméno napište 

vzor v náležitém tvaru) 

str. 112/8 

Procvičování 

MATEMATIKA 

ZDEŇKA 

ŠVARCOVÁ 

Práce v učebnici 

(všechny úlohy písemně) 

Písemné odčítání, násobení, dělení 

- procvičování 

 

str. 117/6 

str. 117/7 

str. 119/7 

str. 120/11 

str. 122/24 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

VÍTĚZSLAVA 

SOULKOVÁ 

Opět pochvala všem, kdo poslali 

pracovní listy! 

Máme tu červen a tak trochu 

zvolníme. Budeme se soustředit 

zejména na novou slovní zásobu. 

Procvičíme ještě také přítomný čas 

prostý. 

Středa: 

Převeď text v příloze do záporu. 

Čtvrtek: 

Naučíme se novou slovní zásobu- 

školní předměty (school subjects). 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 – přepiš text do 

záporu 

 

 

 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/koncovky-podstatnych-jmen/pravopisny-trenazer-rod-stredni-zensky-muzsky/cviceni.html
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/06/4C_Priloha_c_2_-_přepiš_text_do_záporu.pdf
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Podívej se na video a písničky, 

poslouchej a opakuj! 

 

 

 

Prostuduj obrázky v učebnici str. 

38, pojmenuj jednotlivé předměty. 

Poslouchej a opakuj. 

 

Procvič online názvy školních 

předmětů. Pomáhej si učebnicí. 

V pracovním sešitě vypracuj cvičení 

1 a 2 na str. 38. Najdi dny v týdnu 

a školní předměty. Doplň chybějící 

písmenka. 

Pátek: 

Vypracuj cvičení v pracovním sešitě 

str.38/3. Text hlasitě přečti. Pak 

doplň rozvrh hodin v tabulce. 

 

Na papír vytvoř svůj vlastní rozvrh 

hodin, který jsi měl ve škole 

v prvním pololetí. Kreativitě se 

meze nekladou. Používej anglické 

názvy předmětů. Názvy předmětů 

se píšou vždy s velkým písmenem. 

Napiš o svém rozvrhu 6 vět. 

Inspiruj se v textu v prac. sešitě 

str. 38/3 

Písnička zde. 

Školní předměty zde.  

Školní předměty zde. 

 

 

Učebice str. 38 

 

 

Poslech – školní předměty 

Online cvičení zde. 

Online cvičení zde. 

 

Pracovní sešit str. 38/1,2 

 

 

Pracovní sešit str. 38/3 

 

 

 

 

 

Všechna cvičení pošli na moji 

mailovou adresu. 

vitezslava.soulkova@kamenka-celakovice.cz 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

IVETA 

NACHTMANNO

VÁ 

1. Pokračujeme v procvičování 

slovesa „like“. Opět si 

pročtěte článek, odpovězte na 

otázky a doplňte popis 

obrázku. Vypracovaný 

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 

 

Příloha č. 1 – Red about Suzan 

and her friends 

 

 

My clothes - vocabulary 

My clothes 

 

 

 Weather and clothes 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=JoDm0RC5gk8
https://www.youtube.com/watch?v=7K_wn_58gh4
https://www.youtube.com/watch?v=tpwRjOgXe8c
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/06/4C_Poslech_-_školní_přeměty.mp3
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/School_subjects/At_the_school._drag_and_drop_and_choose_yp15358xn
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/School_subjects/At_the_school._Match_vg15368ug
mailto:vitezslava.soulkova@kamenka-celakovice.cz
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/06/4C_Priloha_c_1_-_Read_about_Suzan_and_her_friends.docx
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
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

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. 

I am wearing ... 

 

 

Weather and clothes 

 

 

 

 

  Seasons and Clothes 

 

 

 

 

 

iveta.nachtmannova@kamenka-
celakovice.cz 

PŘÍRODOVĚDA 

ZDEŇKA 

ŠVARCOVÁ 

Člověk a příroda Přečti si v učebnici str. 70 – 72 

VLASTIVĚDA 

ZDEŇKA 

ŠVARCOVÁ 

Povrch České republiky 

Hraniční pohoří 

Přečti si v učebnici str. 19 – 20 

Do sešitu vypiš hraniční pohoří.   

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Čti, prosím, texty pozorně. 

 Upřednostni kvalitu před kvantitou 

(množstvím). 

 

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. 

 

Zdeňka Švarcová 

Třídní učitelka 4. C 

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
mailto:iveta.nachtmannova@kamenka-celakovice.cz
mailto:iveta.nachtmannova@kamenka-celakovice.cz

