
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Michaela Frantálová 4.C 25. – 28. 1. 2021 

 

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

ČESKÝ JAZYK Mluvnice 

 vyjmenovaná slova po V – procvičování 
předpon vy-, vý- (+ problematických 
slov často zaměňovaných  
s předponami) 

 vyjmenovaná slova po Z – řada, použití 

 pravopis po obojetné souhlásce F 

 slovní druhy – vyjmenování řady, 
určování jednotlivých slov 

 

Látka bude probrána na online hodinách.  
Út 8:55 
Čt 8:55 
Pá 8:55 
 
Mějte prosím připravený bílý sešit 
Vyjmenovaná slova („s myškou“). 
 
Procvičování bude průběžně v návaznosti na 
hodiny vkládáno do Google Classroom. 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
 
Frantálová 

Unit 7 – In the street 

 dokončení lekce 
 

Unit 8 – In the playground 

 úvodní píseň - seznámení se slovní 
zásobou – oblečení 

 přídavná jména přivlastňovací 
(Possessive´s) 

 popis oblečení na postavě ve všech 
osobách jednotného čísla 

 

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 7 – dokončení lekce 

- čtení, psaní e-mailu 
 
Unit 8 – In the playground 

 úvod do 8. lekce 

 slovní zásoba: oblečení 
 
Gramatika 

 possessive ´s 
 

Speaking, writing, listening: 

 oblíbené oblečení 
 
Games 

 opakování slovní zásoby a gramatiky 
 

PO: online hodina 10.55 
 
ST: online hodina 10.55 
 
 
Informace, domácí úkoly, materiály, odkazy, 
pracovní listy zadány v Google Classroom. 

MATEMATIKA Početní relace do 1 000 000 

 čtení čísel, pojmenování jednotlivých 
řádů 

 porovnávání čísel 

 Písemné sčítání a odčítání 

 Důraz na správný grafický zápis čísel 
(číslice sdružené odzadu po trojicích) 

 

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 Příroda v zimě  

 způsob přezimování vybraných 
živočichů 

 jak může člověk pomoci ptákům a lesní 
zvěři 

 
Neživá příroda 

 úvod do učiva 
 

Online hodina 
Čt 10:00 
 
 

VLASTIVĚDA 
 

Zemědělství 

 lesnictví v České republice – význam 
lesů krajinotvorný a hospodářský 
 

Nerostné suroviny a jejich těžba 

 co jsou nerostné suroviny 

 způsoby těžby 

 ložiska těžby jednotlivých nerost. 
surovin 

 výroba elektrické energie v ČR 
 

Online hodina 
Út 10:00 
 
 

 

Upřesňující informace: 

V pátek 29. 1. jsou POLOLETNÍ PRÁZDNINY, online hodiny se nekonají. 

Do Google Classroom prosím vkládejte pouze cvičení, u kterých je to uvedeno.  

Prosím o jejich správné natočení a o kontrolu, že je fotografie dostatečně ostrá, čitelná. Moc mi tím 
usnadníte jejich kontrolu. 

Děkuji. 

 

Mgr. Michaela Frantálová 

Třídní učitelka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


