
4. třída – distanční výuka (1. 3. – 5. 3. 2021) 

Dobrý den čtvrťáci, zdravím Vás všechny v novém březnovém týdnu. Posílám Vám 

úkoly a věřím, že se máte dobře. Přeji všem hezké slunečné dny, hodně sil do další 

práce a děkuji za Vaši snahu pracovat co nejlépe. EŠ 

 

pondělí 1. 3. 2021 

Videokonference – 10:00 ČJ – připrav si UČ, PS, sešit, domácí četbu  

Videokonference – 11:00 ČJS – připrav si UČ, PS VL a PŘ 

Matematika – UČ str. 62 cv. 6 rýsuj čtverec ABCD, vycházej z počátku = bod O, 

využij čtvercovou síť, kolem čtverce ABCD narýsuj druhý čtverec KLMN podle 

zadaných souřadnic – pošli dnes přes WhatsApp 

Matematika – UČ str. 62 cv. 7 – toto cvičení si připrav na videokonferenci na úterý 

2. 3. (jak zjistíš obsahy?) 

Čítanka – str. 90, 91 Robin Hood – přečti si dnes 

ČJS – Vlastivěda – podívej se na videa: 

Nástup Habsburků 51 

https://www.youtube.com/watch?v=9JQCOpNVHpY 

Renesance 52 

https://www.youtube.com/watch?v=se8TZ9rIBZk 

Rudolf II. 56 

https://www.youtube.com/watch?v=gQzyhrXLl7s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9JQCOpNVHpY
https://www.youtube.com/watch?v=se8TZ9rIBZk
https://www.youtube.com/watch?v=gQzyhrXLl7s


Vlastivěda – PS str. 28 vypracuj Opakování III., tato stránka bude hodnocena 

známkou – pošli dnes přes WhatsApp 

Přírodověda: zapiš nebo nalep si do sešitu 

Ekosystém les 

Les = část přírody: lesní půda, stromy, lesní porost, lesní živočichové, houby 

- půdu prorůstají kořeny rostlin, další patra tvoří byliny, keře a stromy 

- rostliny poskytují živočichům úkryt a potravu 

- živočichové roznášejí semena rostlin, sami jsou potravou jiných živočichů 

- lesy – jehličnaté, listnaté, smíšené 

- význam lesa: produkuje kyslík, zásobárna vody, snižuje rychlost větru, 

zabraňuje odlivu půdy při deštích, je domovem rostlin, hub, živočichů, 

místem odpočinku pro člověka, významným společenstvem 

Živočichové: vypiš do sešitu UČ str. 30, 31, 33 

Rostliny: vypiš do sešitu UČ str. 29, 30, 31,32 

Houby: vypiš do sešitu UČ str. 30, 31 

 

úterý 2. 3. 2021 

Videokonference – 8:00 M – připrav si UČ, PS, sešit 

Videokonference – 11:00 ČJS – připrav si UČ, PS Př a VL 

Český jazyk – UČ str. 92 cv. 4 napiš do sešitu, doplň i/y – pošli dnes přes 

WhatsApp  

UČ str. 93 cv. 7 – doplň přes fólii, kontrola ve středu 3. 3. na videokonferenci 

Čtení – čti svoji knihu každý den, alespoň 15 minut 

Čítanka – str. 92, 93 Panna orleánská – přečti si dnes 

 



Vlastivěda – připrav si novou učebnici „Naše vlast“ a pracovní sešit (podepiš si) 

UČ str. 2, 3, 4 – přečti si a prohlédni si obrázky, ústně si odpověz na otázky 1-8 na 

str. 3, zapiš si novou kapitolu do sešitu (malý bez linek, všichni si ho vyzvedli) 

ČESKÁ REPUBLIKA 

- členem Evropské unie (od 2004), vnitrozemský stát, sousedi – Německo, 

Polsko, Rakousko, Slovensko, historické země – Čechy, Morava, Slezsko, 

samostatná Česká republika vznikla 1. ledna 1993, hlavní město – Praha, protéká 

řeka – Vltava, ČR má 10 miliónů obyvatel, úředním jazykem – spisovná čeština, 

v různých oblastech – nářečí, dodržují zvyky a tradice. 

Přírodověda – PS str. 18 cv. 3, 4, 5, 6 – pošli dnes přes WhatsApp 

 

středa 3. 3. 2021 

Videokonference – 10:00 ČJ - připrav si UČ, PS, sešit 

Videokonference – 11:00 AJ 

Matematika – PS str. 12 cv. 4, 5 - pošli dnes přes WhatsApp  

Matematika – UČ str. 62 cv. 10 – řeš pavučinu, toto cvičení si připrav na středu     

4. 3. na videokonferenci 

Čtení – čti svoji knihu každý den, alespoň 15 minut 

Čítanka – str. 94, 95 A přece se točí… – přečti si dnes 

 

čtvrtek 4. 3. 2021 

Videokonference – 8:00 M připrav si UČ, PS, sešit 

Český jazyk – PS str. 10 cv. 6, 7 – pošli dnes přes WhatsApp 

Čtení – čti svoji knihu každý den, alespoň 15 minut  



Přírodověda – podívej se na video a zopakuj si učivo: 

https://www.youtube.com/watch?v=Cz4NlJ0XknA 

 

pátek 5. 3. 2021 

Videokonference – 10:00 ČJ – připrav si UČ, PS, sešit 

Matematika – PS str. 14 cv. 3, 4, PS str. 15 cv. 6 – pošli body přes WhatsApp 

Čtení – čti svoji knihu každý den, alespoň 15 minut, na pondělí si připrav krátké 

vyprávění příběhu ze své knihy 

 

TV + TČ + HV 

Pohraj si v přírodě, projeď se na kole, na koloběžce, na bruslích nebo se jdi jen tak projít 

v okolí tvého bydliště …… a hlavně si to užij. 

Doma si poslechni: 

nějakou pěknou píseň vlastního výběru a připomeň si hymnu České republiky (melodii i 

slova) – bude se ti hodit do nové Vlastivědy. 

https://www.youtube.com/watch?v=85c7UculKxI 

Nezapomeň na pondělí 8. 3. MDŽ = Mezinárodní den žen, můžeš překvapit maminku, 

babičky, tetičky nebo kamarádky hezkým přáníčkem. Posílám nápady…… 

Hezký víkend…. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Cz4NlJ0XknA
https://www.youtube.com/watch?v=85c7UculKxI


 

ANGLICKÝ JAZYK  

Unit 5  

pondělí 1. 3. /úterý 2. 3. 

● učebnice – str. 60/ cv. 1 – Napiš do školního sešitu                                                                               

 6 vět v přítomném čase prostém. Využij slovesa z nabídky.                                                                            

 př. 1. In the morning he swims. 

●pracovní sešit – str. 44 – Dodělej celou stránku!                             

●Připomeň si a znovu si zazpívej písničku. Procvičuješ přítomný čas prostý. 

https://www.youtube.com/watch?v=BYZ0PCVd6wk 

● učebnice - str. 61 / cv.2 -            Poslechni si rozhovor, přečti a přelož. 

● přepiš/vlep si do sešitu 

Přítomný čas prostý ve 3. osobě jednotného čísla 

- přidáváme koncovku -s  př. sloveso PLAY -  he, she, it plays 

- pokud sloveso v infinitivu končí sykavkou (-s, -z, -sh, -ch, -x) – přidáváme koncovku -es,  

pro lepší výslovnost 

př. sloveso WASH - he, she, it washes /wošiz/ 

      sloveso CATCH - he, she, it catches /kečiz/ 

- sloveso GO (JÍT), DO (DĚLAT) – přidáváme koncovku -es 

př. he, she, it goes 

      he, she, it does 

- pokud sloveso končí souhláskou, za kterou následuje samohláska y, y se mění na i a 

následuje -es. 

př. sloveso CARRY – he, she, it carries 

  

 

středa 3. 3.  

Videokonference od 11:00. 

 

 

 

 

 

Zkontrolujeme ve středu 

při videokonferenci. 

https://www.youtube.com/watch?v=BYZ0PCVd6wk


 

 

čtvrtek 4. 3. 

●do školního sešitu přelož spojení (bude hodnoceno)                                                                      

 Pošli dnes na WhatsApp, nebo mail. Děkuji. 

1. (já) snídám  2.  (ty) jdeš do školy  3. (on) obědvá  4. (ona) vstává  5. (my) večeříme 

6. (vy) děláte dú  7. (oni) si hrají s kamarády  8. Jenny se sprchuje  9. Billy přijde domů 

10. (já) se oblékám 

● Procvičuj online: 

https://agendaweb.org/exercises/verbs/present/affirmative-forms-pronouns 

https://agendaweb.org/verbs/present-simple/index.html 

 

pátek 5. 3. 

● pracovní sešit 

str. 45/ cv. 1 – What´s the time? Kolik je hodin? (číslovku piš slovem) 

str. 45/ cv. 2 – Napiš věty v přítomném čase prostém, použij slova z nabídky.                               

Dávej pozor na 3. osobu v čísle jednotném! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://agendaweb.org/exercises/verbs/present/affirmative-forms-pronouns
https://agendaweb.org/verbs/present-simple/index.html

