
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Mgr. Michal Urban 4. B 11. 1. – 15. 1. 2021 

 

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

ČESKÝ JAZYK  

Skloňování podstatných jmen  

rodu středního podle vzorů. 

 

Mluvnické kategorie 

podstatných jmen-procvičování 

 

Slovní druhy ohebné - 

opakování 

Út: online hodina začátek 8.55 

 

Čt: online hodina začátek 8.55 

 

Pá: online hodina začátek 8:55 

 

Materiály, odkazy, pracovní listy a 

domácí úkoly budou zadány 

v Google Classroom. 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

 

 

V. SOULKOVÁ 

 

 

H. 

ŽEJDLÍKOVÁ 

 

 

Sloveso „to have got“ 

- opakování tvarů slovesa „to 

have got“ ve všech osobách 

jednotného čísla (I, you, she, 

he, it) 

- kladné, záporné věty, otázka a 

krátké odpovědi 

Sloveso „to be“ 

- opakování slovesa „to be“ ve 

všech osobách jednotného čísla. 

(I, you, she, he, it) 

- Kladné a záporné věty, otázka a 

krátké odpovědi 

 

Speaking, writing: 

- popis sebe, popis jiné osoby 

osoby 

 

 

 

 

 

PO: online hodina 8:55 

 

ST: online hodina 8:55 

 

 

Informace, domácí úkoly, 

materiály, odkazy, pracovní listy 

zadány v Google Classroom. 

PŘÍRODOVĚDA  

Horniny a nerosty 

Čt: online hodina začátek 10.00 

 

Materiály, odkazy, pracovní listy a 

domácí úkoly budou zadány 

v Google Classroom. 

MATEMATIKA Písemné sčítání a odčítání 

v oboru do 1 000 000. 

  Slovní úlohy a jejich řešení 

v oboru do 1 000 000. 

  Po: online hodina začátek 10.00 

  St: online hodina začátek 10.00 

  

   Materiály, odkazy, pracovní listy a 

domácí úkoly budou zadány 

   v Google Classroom. 

VLASTIVĚDA 

 

 

Průmysl České republiky 

ÚT: online hodina začátek 10.00 

 

Materiály, odkazy, pracovní listy a 

domácí úkoly budou zadány 

v Google Classroom. 

 

 

 



2 

 

Upřesňující informace: 

Na online hodiny se žáci přihlašují do Google Classroom učebny přes odkaz na Meet 

v uvedeném čase. Není možné se přihlásit dříve než učitel. Domácí úkoly jsou zapsané 

vždy do učebny a po jejich vypracování je vkládají žáci do učebny. 

Na pracovním stole kromě počítače mají děti připravené věci jako ve škole: penál, PS, 
školní sešit, učebnici a pár volných bílých kancelářských papírů formátu A4, plus další 

pomůcky, které využívají při výuce angličtiny. 

 

Mgr. Michal Urban 

                                                                                                 třídní učitel 4. B  

 

 

 

 

 

 


