
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka M. Frantálová 4. C 19. – 23. 10. 2020 

 

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

ČESKÝ JAZYK Témata 

 Procvičování VS po B, L 

 Stavba věty – základní skladební 

dvojice 

 Procvičování pádů podstatných 

jmen 

 Sloh - vypravování 

 

 

Látka bude probrána na online 

hodinách.  

Út 8:55 

Čt 8:55 

Pá 8:55 

 

Procvičování bude průběžně 

v návaznosti na hodiny vkládáno do 

Google Classroomu. 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

 

Frantálová 

Unit 6 – Greg´s flat 

 

Slovní zásoba nábytek a 

místnosti: 

- psaná a mluvená podoba 

- poslech 

- online procvičování 

 

Gramatika: 

Představení zájmen HE, SHE 

Otázka: 

Is he / she …? 

Krátké odpovědi: 

Yes, he / she is. 

No, he / she isn’t. 

 

Předložkové vazby in, on, under, 

next to + nové: behind, in front of 

- mluvená a psaná podoba 

 

 

 

 

Po: online hodina 10:55 

 

St: online hodina 10:55 

 

Materiály, odkazy, pracovní listy, 

videa a poslechy zadány v Google 

Classroomu 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

 

Soulková 

 

Unit 6 – Greg´s flat 

 

Slovní zásoba nábytek a 

místnosti: 

- psaná a mluvená podoba 

- poslech 

- online procvičování 

 

Gramatika: 

short answers:  

Yes, he/she is.  

No, he/she isn´t. 

- psaná a mluvená podoba 

- poslech 

 

prepositions of place 

- mluvená a psaná podoba 

 

 

 

PO: online hodina 10:55 

 

ST: online hodina 10:55 

 

 

Materiály, odkazy, pracovní listy, 

videa a poslechy zadány v Google 

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

MATEMATIKA Témata 

Aritmetika 

 Zaokrouhlování na desítky, 

stovky a tisíce 

 Procvičování převodů 

jednotek  

 Násobení a dělení mimo 

obor násobilek 

Geometrie 

 Vzájemná poloha dvou 

přímek v rovině 

 

Látka bude probrána na online 

hodinách.  

Po 8:55 

St 8:55 

 

Procvičování bude průběžně 

v návaznosti na hodiny vkládáno do 

G Classroom. 

 

PŘÍRODOVĚDA Dělení  rostlin: 

 Výtrusné 

 Semenné 

 

Výtrusné rostliny: 

Mechy, přesličky, plavuně, 

kapradiny – nejčastější zástupci 

(Zajímavost – fosilní nálezy 

pravěkých rostlin). 

 

Představení semenných rostlin 

Online hodina 

Čt 10:00 

 

Před hodinou si přečtěte str. 10 

v učebnici. 

VLASTIVĚDA 

 

Témata 

 Zopakování zřízení české 

republiky jako demokratického 

státu 

Pojmy prezident, ústava 

 

 Státní členění České republiky 

Pojmy obec, město, vesnice, 

největší Česká města 

 

Online hodina 

Út 10:00 

 

Před hodinou si projděte poznámky 

v sešitě z poslední hodiny a ještě 

jednou přečtěte v učebnici str. 7. 

 

Upřesňující informace: 

Tento plán funguje jako přehled učiva, na kterém budeme v týdnu pracovat. Aktuálně 
v návaznosti na online hodiny budu každý den vkládat úkoly do G-classroomu 

(Učebny), kde najdete i samostatnou práci k procvičování. 

V tomto týdnu není nutné odesílat zpět splněnou práci. Všechno střádejte ve složce 

(přehnutém papíru), dětem veškerou odvedenou práci projdu, až se sejdeme ve škole. 

Kdo nemá možnost tisku, kontaktujte mě prosím mailem. Připravím Vám na pondělí 

složku pracovních listů k vyzvednutí na recepci školy. 

 

Mgr. Michaela Frantálová 

Třídní učitelka 

 

 

 


