
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Michaela Frantálová 4. C 15. 2. – 19. 2. 2021 

 

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

ČESKÝ JAZYK Mluvnice 
Vzory podstatných jmen rodu 
středního – seznámení se systémem 
řazení podstatných jmen ke vzorům 

 
Sloh 

 vyprávění podle obrázkové osnovy 
(zůstává z min. týdne) 

 
Literatura 

 prezentace čtenářských deníků 
 

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 

 slovní zásoba – oblečení – postupné 
rozšiřování 

 nová slovní zásoba – členové rodiny 

 přídavná jména přivlastňovací 
(Possessive´s) 

 popis osoby ve všech osobách 
jednotného čísla 

 slovesa put on, také off –rozkazovací 
způsob 

 

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: oblečení, členové rodiny 
- psaná a mluvená podoba,  

 
Gramatika 

 possessive ´s 

 WH questions 
 

Speaking, writing, listening, reading: 

 popis osob 

 čtení s porozuměním 

 email 
 
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 Početní relace do 1 000 000 

 matematické operace s „velkými“ čísly 
– písemné odčítání 

 aplikace učiva na slovních úlohách 
 
Geometrie 

 rovina, rovinné geometrické útvary - 
opakování 

 
 

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

PŘÍRODOVĚDA Vlastnosti látek 

 pojmy veličina, jednotka, základní 
jednotka 

 druhy měřidel 
Délka 
Hmotnost 
Teplota (bod mrazu /varu vody) 
Čas 

 

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

VLASTIVĚDA 
 

Ochrana přírody v ČR 

 význam a způsoby ochrany přírody 

 druhotné zpracování surovin – 
recyklace, nakládání s odpady 

 chráněná krajinná území ČR 

 ohleduplné chování lidí v přírodě 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


