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ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Michaela Frantálová 4.C 4. – 8. 1. 2021 

 

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

ČESKÝ JAZYK Mluvnice 

 vyjmenovaná slova po B, L: komplexní 
procvičení, komplikované dvojice slov, 
shrnutí učiva 

 
Sloh 
– popis osoby 
 

 

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 
Slovní zásoba 

 psaná a mluvená podoba, poslech 
(typ vlasů, oči, postava) 

Gramatika 

 opakování slovesa „to have got“ 

 kladné, záporné věty, otázka a 
krátké odpovědi 
 

Konverzace 

 popis osoby v 1., 2. a 3. osobě 
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 – In the street 
 
Slovní zásoba lekce:  

- psaná a mluvená podoba, poslech (typ 
vlasů, oči, postava) 
 

Gramatika: 

 opakování slovesa „to have got“ 

 kladné, záporné věty, otázka a krátké 
odpovědi 
 

Speaking: 

 popis sebe, popis kamaráda, další osoby 
 

 
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 10 000  

 procvičování sčítání, odčítání a 
násobení jednociferným činitelem 

 aplikace na slovních úlohách 
(Procvičování po vánočních 
prázdninách) 

 

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 Živočichové 

 zoologická taxonomie (rod, druh) 
 
Ekosystém les 
Rostliny našich lesů 

 pojem lesní patro (l. p. kořenové, 
mechové a bylinné) 

 

Online hodina 
Čt 10:00 
 
 

VLASTIVĚDA 
 

Vodstvo na Zemi 
Voda v ČR 

 povrchová a podpovrchová voda 

 vodní nádrže přirozené a umělé (důvod 
výstavby) 

 vodní toky – obecné pojmy: potok, 
řeka, pramen, pravý a levý břeh, 
soutok, povodí, rozvodí 
 
 

Online hodina 
Út 10:00 
 
 

 

Upřesňující informace: 

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 

 

 

 

 

 

 

 


