
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Michaela Frantálová 4. C 16. – 20. 11. 2020 

 

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

ČESKÝ JAZYK Témata 

 Stavba slova – kořen, předpona, přípona 

 Rozdíl mezi pojmy předpona / předložka 

 Předpony a předložky od, nad, pod, před 

 Vyjmenovaná slova po B, L, M, P 
(samostatné procvičování online na 
Umimecesky) 
+ procvičování řad všech VS 

 
 

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 Classroom. 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
 
Frantálová 

Unit 6 – Greg´s flat 
 

 dokončení lekce - procvičování slovní 
zásoby online (nábytek, místnosti, 
vybavení domu) 

  procvičení gramatiky There is / There 
are ve spojení s předložkovými vazbami 

 nová slovní zásoba – pets / domácí 
mazlíčci 

 procvičování fráze Have you got…?  
+ krátké odpovědi Yes, I have. / No, I 
haven´t. 

 

 
 
Po: online hodina 10:55 
 
St: online hodina 10:55 
 
Materiály, odkazy, pracovní listy, videa a 
poslechy zadány v Google Classroom. 

ANGLICKÝ JAZYK 
 
Soulková 
 

Unit 6 – Greg´s flat 
 
Slovní zásoba: 

- opakování slovní zásoby této lekce – 
vybyvení domu, mísnosti v domě. 

Gramatika: 

- opakování dosud probraných 
gramatických jevů 

 
vazba there is/are 

- popis místnosti 

- předložky místa 
 

 

PO: online hodina 10:55 
 
ST: online hodina 10:55 
 
 
Informace, domácí úkoly, materiály, odkazy, 
pracovní listy zadány v Google Classroom. 

MATEMATIKA Témata 
Aritmetika 

 písemné dělení jednociferným dělitelem 
– postupné zavedení všech typů příkladů 
+ aplikace na slovních úlohách 

 rozšíření početní relace do 10 000 

 procvičování násobení mimo obor 
násobilky online na Umimematiku 

 
Geometrie 

 polopřímky, opačné polopřímky 

 kolmice – konstrukce pomocí pravítka s 
ryskou 

Látka bude probrána na online hodinách.  
Po 8:55 
St 8:55 
 
Procvičování bude průběžně v návaznosti na 
hodiny vkládáno do Google Classroom. 
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

PŘÍRODOVĚDA Dělení rostlin podle místa růstu a užitku 
 
Živočichové 

 jejich vlastnosti 

 dělení na obratlovce (ryby, 
obojživelníci, plazi, ptáci, savci)  
a bezobratlé 

Online hodina 
Čt 10:00 
 
 

VLASTIVĚDA 
 

Mapy   (téma zůstává z minulého týdne, 
nestihli jsme probrat) 

 vlastivědná, turistická, automapa, 
digitální mapa 

 jejich použití 

 zobrazení planety Země 

 orientace v krajině 

Online hodina 
Út 10:00 
 
 

 

 

 

 

Upřesňující informace: 

Do Google Classroom stačí vkládat pouze cvičení, u kterých to bude uvedeno. 

 

Mgr. Michaela Frantálová 

Třídní učitelka 

 

 

 

 

 


