
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Michaela Frantálová 4. C 1. 3. – 5. 3. 2021 

 

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

ČESKÝ JAZYK Mluvnice 
Vzory podstatných jmen rodu 
středního – procvičování řazení 
podstatných jmen ke vzorům 

 

 vzory město, moře, kuře – praktické 
použití, procvičování 

 

 rozlišování jednotlivých slovních druhů 
– online procvičování 
 

Látka bude probrána na online hodinách.  
Út 8:55 
Čt 8:55 
Pá 8:55 
 
Procvičování bude průběžně v návaznosti na 
online hodiny vkládáno do Google 
Classroom. 
 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
 
Frantálová 

Unit 8 – In the playground 

 nová slovní zásoba – členové rodiny 
(výslovnost, psaná podoba)   
Konverzace – My family              
 

 fráze I am wearing, he / she is 
wearing. 
Otázky: „What are you wearing now / 
today?“ “What is he / she wearing?“ 
 

 Procvičování slovní zásoby oblečení  
a gramatiky 8. lekce. 

 

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 8 – In the playground 

 slovní zásoba:  členové rodiny  psaná  
a mluvená podoba 

 
Gramatika 

 possessive ´s 

 I´m wearing …She/He is wearing. 
 
 

Speaking, writing 

 my family 
 
Voki – animační aplikace 

 
Games 

 opakování slovní zásoby a gramatiky  
z přechozích lekcí 
 

 

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

MATEMATIKA Římské číslice 

 použití v praxi 

 systém zápisu 

 procvičování 
 

Látka bude probrána na online hodinách.  
Po 8:55 
St 8:55 
 
Procvičování bude průběžně v návaznosti na 
online hodiny vkládáno do Google 
Classroom. 
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Geometrie 

 konstrukce trojúhelníku 

 pravoúhlý trojúhelník a jeho konstrukce 
pomocí pravítka s ryskou 

 princip trojúhelníkové nerovnosti 
 

 

PŘÍRODOVĚDA Ekosystém pole 

 ekologické X  konvenční hospodářství, 
biopotraviny 
 

 živočichové našich polí 
ptáci stálí a stěhovaví 
savci  
- jejich závislost na ekosystému pole 
- pojmy škůdce, potravinový 

specialista 

 

Online hodina 
Čt 10:00 
 
Další materiály budou v návaznosti na online 
hodiny vkládány na Google Classroom. 

VLASTIVĚDA 
 

Měření času 

 letopočet (tisíciletí, století), kalendář 

 období pravěku a jeho členění 
- doba kamenná (st. a ml.) 
- doba bronzová  
- doba železná 
 

 život ve starší době kamenné 
   

Online hodina 
Út 10:00 
 
Další materiály budou v návaznosti na online 
hodiny vkládány na Google Classroom. 

 

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 

 


