
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Zdeňka Švarcová 4. C 15. 6. – 19. 6. 2020 

 

PŘEHLED 

Milé děti, vážení rodiče, 

všechny Vás srdečně zdravím a posílám plán na další týden. V učivu budeme i nadále 
opakovat a procvičovat. V matematice písemné sčítání, písemné odčítání, písemné 

násobení, písemné dělení, převody jednotek. V českém jazyce shrneme učivo o 
podstatných jménech. V přírodovědě si připomeneme mimořádné události v přírodě a 

jak se při nich zachovat. Ve vlastivědě se podíváme na povrch ve vnitrozemí, jaké 

zde máme nížiny. Mějte se hezky, přeji pěkné dny. 

 

 

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

ČESKÝ JAZYK 

ZDEŇKA 

ŠVARCOVÁ 

Práce v učebnici 

(všechny úlohy písemně) 

Podstatná jména - shrnutí 

 

str. 113 -  odpověz si na otázky 

(ústně) 

Od každého vzoru vymysli 3 

příklady. 

str. 48/6 prvních 5 řádků, zbytek 

ústně 

str. 78/1 

str. 94/4b 

str. 140/4 

MATEMATIKA 

ZDEŇKA 

ŠVARCOVÁ 

Práce v učebnici 

(všechny úlohy písemně) 

Písemné sčítání, odčítání, násobení, 

dělení - procvičování 

str. 124/4 

str. 125/7 

str. 126/5 

str. 128/14, 129/19, 23 

str. 129/27b 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

VÍTĚZSLAVA 

SOULKOVÁ 

Děkuji všem za super 

spolupráci a velká pochvala za 

takovou výdrž. Prázdniny jsou 

za dveřmi a tak již zvolňujeme 

tempo. 

 

Dále procvičíme slovní zásobu 

týkající se školy a podíváme se, jak 

funguje škola ve Velké Británii. 

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

Učebnice str. 38/1 Připomeň si 

názvy školních předmětů a jejich 

výslovnost. 

Procvič školní předměty online 

 

Poslechni si říkanku a doplň 

chybějící slova do textu. 

 

Čtvrtek: 

Pracovní sešit str. 39/4 Nauč se 

nová slovíčka a doplň chybějící 

slova v tomto cvičení. Napiš o svém 

vlastním rozvrhu. 

The first lesson  – první vyučovací 

hodina 

The last lesson – poslední 

vyučovací hodina 

Vypracuj přiložený pracovní list, 

odpověz na otázky. 

 

Pátek: 

Podívej se na video, jak funguje 

škola ve Velké Británii. 

Poslech 1 – výslovnost předměty 

 

 

Online procvičování zde. 

 

Poslech 2 - říkanka school 

Příloha č. 3 – říkanka doplň slova 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 4 – rozvrh otázky 

 

 

Video zde. 

vitezslava.soulkova@kamenka-celakovice.cz 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

IVETA 

NACHTMANNO

VÁ 

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. 

3. Vypracujte následující 

pracovní listy, které mi, 

prosím, odešlete do 21. 6. 

2020 na e-mail 

(iveta.nachtmannova@kamenka-

celakovice.cz) 
4. Protože se blíží léto a 

prázdniny, tak se podíváme 

ještě na oblečení, které s ním 

souvisí. Vypracujte si 

následující interaktivní 

 

 

Clothes  

 

 

Steve and Maggie 

(dress up/put on = obléci se) 

Steve and Maggie 

(woolly = vlněný) 

 

Příloha č. 2 - Read about Anne 

Příloha č. 1 - Discribe a picture 

 

 

 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/06/4C_Poslech_1_-_výslovnost_předměty.mp3
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/School_subjects/At_school._Crossword._up15352cg
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/06/4C_Poslech_2_-_říkanka_school.mp3
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/06/4C_Priloha_c_3_-_říkanka_doplň_slova.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/06/4C_Priloha_c_4_-_rozvrh_otázky.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=yMUJKH1fFF0
mailto:vitezslava.soulkova@kamenka-celakovice.cz
https://www.liveworksheets.com/tj70284yk
https://www.youtube.com/watch?v=QUXbo77nB60
https://www.youtube.com/watch?v=T4h41CgIGwc
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
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

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. 

 

 

Summer Clothes 

Summer 

Summer activities 

iveta.nachtmannova@kamenka-
celakovice.cz 

PŘÍRODOVĚDA 

ZDEŇKA 

ŠVARCOVÁ 

Mimořádné události v přírodě Přečti si v učebnici str. 73 – 75 

Do sešitu opiš rámeček str. 75 

(shrnutí) 

VLASTIVĚDA 

ZDEŇKA 

ŠVARCOVÁ 

Povrch České republiky 

Povrch ve vnitrozemí 

Učebnice str. 20 – přečíst 

Zápis do sešitu: 

Povrch ve vnitrozemí 

Českomoravská vrchovina 

České středohoří 

Nížiny (úvaly) – vypiš je 

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

