
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Michaela Frantálová 4. C 12. 4. – 16. 4. 2021 

 

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

ČESKÝ JAZYK Mluvnice 
 
Vzory podstatných jmen rodu ženského  

 procvičování učiva 
 

Podstatná jména rodu mužského – 
životnost 
 
Vzory podstatných jmen rodu mužského  

 seznámení se vzory pán, hrad, muž, 
stroj 

 

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 

 English alphabet – procvičování řady, 
procvičování spellingu slov 

 

Unit 2 -  The presents 

 Hlasité čtení 
 

 Slovní zásoba – členové rodiny 

 Přivlastňovací zájmena his, her 

 We´ve got / We have got             
  

Po: online hodina 10:55 
 
St: online hodina 10:55 
 
Materiály, odkazy, pracovní listy, videa a 
poslechy zadány v Google Classroom. 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
 
Soulková 
 

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 10:55 
 
ČT: online hodina 8:00 
 
 
Informace, domácí úkoly, materiály, odkazy, 
pracovní listy zadány v Google Classroom. 
 
 
 
 
 
 

  

MATEMATIKA Vztahy mezi čísly 

 doplnění daných členů matematických 
operací sčítání a odčítání 

  aplikace na slovních úlohách 
 
Geometrie 
Obvod čtverce a obdélníku  

 vyvození vzorce 
 

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 Ekosystém okolí lidského obydlí 

 rostliny našich zahrad a sadů 
ovocné stromy 
ovocné keře 
zelenina (plodová, kořenová, 
cibulová, listová a košťálová) 

 pojem šlechtění 
 

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

VLASTIVĚDA 
 

Velká Morava 

 kníže Mojmír a jeho rod, kníže 
Svatopluk 

 život lidí v 9. století 
 
Přijetí nového náboženství – křesťanství 

 Příchod Věrozvěstů Cyrila a Metoděje 
na území Velké Moravy 

 

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 opravování. 

Děkuji. 

 

Mgr. Michaela Frantálová 

Třídní učitelka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


