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ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL      TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Mgr. Michal Urban         4. B 12. – 16. 4. 2021 

 

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

ČESKÝ JAZYK Skloňování podstatných jmen   

rodu mužského neživotného 

podle vzoru hrad a stroj. 

 

  Opakování skloňování    

  podstatných jmen rodu  

  ženského a středního. 

 

 

Po: online hodina začátek 8.55 

Út: 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 

 

 

 

Speaking, writing, listening 

- English alphabet 

- Spelling words, names 

 

Unit 2 – Comic The presents 

- Poslech, čtení (role play) 

- Slovní zásoba rodina 

 

Gramatika 

- possessive ´s 

- her, his 

  

 

Games 

- opakování slovní zásoby a 

gramatiky z přechozích lekcí 

 

 

 

 

 

 

 

ST: online hodina 8:55 

 

ČT: online hodina 8:55 

 

 

Informace, domácí úkoly, 

materiály, odkazy, pracovní listy 

zadány v Google Classroom. 

 

 

 

 

 

 

  

PŘÍRODOVĚDA  

Domácí zvířata 

Kočka domácí. 

Čt: online hodina začátek 10.00 

 

Materiály, odkazy, pracovní listy a 

domácí úkoly budou zadány 

v Google Classroom. 

MATEMATIKA  Řešení slovních úloh v oboru  

 do 1 000 000. 

 Zaokrouhlování čísel v oboru do 

1 000 000. 

 Písemné násobení dvojciferným   

činitelem a písemné dělení 

jednociferným dělitelem v oboru 

do milionu. 

 

 Po: online hodina začátek 10.00 

 St: online hodina začátek 10.00 

  

   Materiály, odkazy, pracovní listy a 

domácí úkoly budou zadány 

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

VLASTIVĚDA 

 

 

Cestujeme po České republice 

Kraje ČR a jejich zajímavosti 

ÚT: online hodina začátek 10.00 

 

Materiály, odkazy, pracovní listy a 

domácí úkoly budou zadány 

v Google Classroom. 

 

 

 

Upřesňující informace: 

Pozor! Od 12. 4. 2021 je částečná změna v rozvrhu on-line výuky anglického 

jazyka. Anglický jazyk bude ve středu a čtvrtek od 8.55 do 9.40hod. 

Prezenční výuka žáků 4. B bude zahájena dne 19. 4. 2021 podle rozvrhu ze září a bude 

se po týdnech střídat s on-line výukou dle nařízení MŠMT. 

Na on-line 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.                      

 

 

Mgr. Michal Urban 

                                                                                                 třídní učitel 4. B  

 

 

 


