
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Michaela Frantálová 4. C 5. 4. – 9. 4. 2021 

 

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

ČESKÝ JAZYK Mluvnice 
 
Vzory podstatných jmen rodu ženského  

 podrobnější seznámení se vzory píseň, 
kost 
 

Procvičování dosud známých vzorů rodu 
středního a ženského 
 

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 1 – Where´s Flossy? 

 Dokončení lekce 
 

 English alphabet – pamětní naučení se 
řady, procvičování spellingu slov 

 

Unit 2 -  The presents 

 Úvod do nové lekce – poslech + čtení, 
překlad 

 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 
 

Unit 1 – Where´s Flossy? 

 dokončení lekce 
 
Speaking, writing, listening 

 English alphabet 

 Spelling words, names 
 
Unit 2 – The presents 

 Poslech, čtení 
 
Gramatika 

 opakování 

 We´ve got …  
 

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 Písemné násobení dvojciferným činitelem 

 procvičování, aplikace na slovních 
úlohách 

 
Geometrie 
Obvod trojúhelníku  

 aplikace vzorce pro výpočet 
Procvičování převodu délkových jednotek 
 

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 park 

 význam parků a další zeleně pro 
život ve městě 

 nejvýznamnější zástupci z řad 
živočichů (zejména ptactvo) a rostlin 
našich parků 
 

Online hodina tento týden nebude 
z důvodu velikonočních prázdnin. 
 
Další materiály budou v návaznosti na online 
hodiny vkládány na Google Classroom. 

VLASTIVĚDA 
 

Příchod Slovanů na naše území 

 období legend a mýtů o prvních 
Slovanech, počátky českého národa 

 
Sjednocení slovanských kmenů, vznik 
Sámovy říše 
 
Velká Morava 

 kníže Mojmír 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


