
4. třída – distanční výuka (8. 3. – 12. 3. 2021) 

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

pozdrav ze Strakonic, ale také nové úkoly. Přeji všem, aby Vám práce ubývala, 

abyste všechno stihli včas, aby se Vám dařilo a těším se na Vaše ranní úsměvy… 

Mějte se krásně…. EŠ  

 

pondělí 8. 3. 2021 Dnes nezapomeňte u vás doma popřát ženám k MDŽ. 

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

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

 

Matematika – Vypracuj tento úkol do čtvercové sítě: a) Narýsuj čtverec ABCD se 

středem O a vrcholem A tak, že: A (1→, 1↓). Vrcholy B, C, D popiš souřadnicemi. b) 

Narýsuj čtverec KLMN se středem O a vrcholem K tak, že: K (3→, 2↑). Vrcholy L, M, 

N popiš souřadnicemi – pošli dnes přes WhatsApp 

Matematika – PS str. 11 cv. 2 d) dokonči zápis souřadnic trojúhelníků – pošli dnes 

přes WhatsApp 

Čítanka – znovu si projdi články z minulého týdne, v pátek budeme psát test            

k porozumění textu – str. 90, 91 Robin Hood, str. 92, 93 Panna orleánská, str. 94, 95   

A přece se točí…   

ČJS – Vlastivěda – podívej se pozorně na video: díl 16 Česká republika 

https://decko.ceskatelevize.cz/evropske-pexeso 

Vlastivěda – UČ str. 3, otázky 1-8, připrav si tyto otázky na ústní zkoušení 9. 3.     

na videokonferenci 

 

https://decko.ceskatelevize.cz/evropske-pexeso


Vlastivěda – po shlédnutí videa Česká republika vypracuj online test 

https://forms.gle/F1Bwfa7gSqxyVPvh9 

Přírodověda: zapiš nebo nalep si zápisky do sešitu 

Příroda v zimě 

Příroda v zimě odpočívá. Aktivní jsou v zimě teplokrevní živočichové, umí si 

udržet stálou teplotu – lesní zvěř, někteří ptáci (sýkory, kosi, káně). 

Hmyzožraví ptáci odletěli. 

Studenokrevní upadají do stavu strnulosti – ryby, plazi, obojživelníci. 

Někteří se ukládají k zimnímu spánku – plch, ježek, sysel.… 

Rostliny vytvořily semena, nebo se stáhly do podzemních částí. 

Živočichům v zimě pomáhají myslivci. 

Přírodověda – PS str. 19 cv. 8 – pošli dnes přes WhatsApp 

 

úterý 9. 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. 94 cv. 9 napiš do sešitu, doplň i/y, urči základní skladební 

dvojice v prvních třech větách, vyhledej v nich rozvitý podmět a rozvitý přísudek, 

vyhledej souvětí a zapiš jejich vzorce – pošli dnes přes WhatsApp  

UČ str. 97 – připrav si tuto stránku na videokonferenci na středu 10. 3.  

Čtení – čti svoji knihu každý den, alespoň 15 minut 

 

Vlastivěda – UČ str. 5, 6, 7 – přečti si tyto stránky a prohlédni si obrázky, 

PS str. 3 cv. 3 – vypracuj a pošli dnes přes WhatsApp 

https://forms.gle/F1Bwfa7gSqxyVPvh9


Opiš si zápisky do sešitu vlastivědy s krásným nadpisem. 

Život v demokratickém státě 

Praha – sídlo prezidenta, vlády a Parlamentu ČR. ČR – demokratický stát = 

zaručena základní práva, rovnost před zákonem. Stát řídí vláda ČR volená občany. 

Parlament ČR schvaluje zákony, nejvyšším zákonem je Ústava. Státní symboly 

ČR: velký a malý státní znak, vlajka, hymna, státní pečeť a vlajka prezidenta. 

Obranu naší země zajišťuje Armáda ČR (členem NATO). ČR – 14 krajů, krajské 

město – hejtman. Obce – města – obecní zastupitelstvo – starosta. 

Vlastivěda – UČ str. 6 otázky 1-5, UČ str. 7 otázky 1-3 vypracuj písemně odpovědi 

do malého sešitu VL – pošli dnes přes WhatsApp  

 

 

středa 10. 3. 2021 

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

Videokonference – 11:00 AJ 

Matematika – PS str. 15 cv. 7, 9 – pošli dnes přes WhatsApp  

Matematika – UČ str. 64 cv. 19 – vypočítej do sešitu – pošli dnes přes WhatsApp 

Čtení – čti svoji knihu každý den, alespoň 15 minut 

Přírodověda – PS str. 20 cv. 1, 2, 3, 4 opakovací stránka – pošli dnes přes 

WhatsApp 

 

čtvrtek 11. 3. 2021 

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

Čtení – čti svoji knihu každý den, alespoň 15 minut 



Český jazyk – vypracuj tento list na páteční videokonferenci (12. 3.) 



pátek 12. 3. 2021 

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

Čtení – čti svoji knihu každý den, alespoň 15 minut 

Matematika – vypočítej pracovní list (na další straně) – pošli dnes přes WhatsApp 

Český jazyk – vypracuj online test (bude hodnocen) 

https://forms.gle/ne7tQuoqvXfcFxnB6 

 

 

 

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 dávej na sebe pozor! 

Doma si poslechni nebo zazpívej 

nějakou pěknou píseň vlastního výběru, pokud někdo vyrobil přáníčko – pošle foto. 

Hezký víkend…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/ne7tQuoqvXfcFxnB6


 



 

ANGLICKÝ JAZYK  

Unit 5  

pondělí 8. 3. /úterý 9. 3. 

● Doplň následující pracovní list - WHAT TIME DO YOU …. (V KOLIK HODIN …..?)  

Číslovku piš slovem. Pracuj podle vzoru. O videokonferenci s tímto listem budeme pracovat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● učebnice – str. 62/ Reading             Poslouchej, čti a překládej. 

at seven o´clock. 



středa 10. 3.  

Videokonference od 11:00. 

 

čtvrtek 4. 3. 

● pracovní sešit 

str. 46/ cv. 1, cv. 2 – Čti, prohlédni si obrázky. Očísluj obrázky ve správném pořadí. 

            Dokresli (čas) ručičky do hodin. (u obrázku B, D, E) 

Pošli dnes str. 46 na WhatsApp, nebo mail. Bude hodnoceno. Děkuji. 

● procvičuj online 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Telling_the_time

/4.5._My_Day_-_What_Time_Is_It$_zd1486151hi (najdi správné hodiny a napiš odpovídající číslo) 

https://www.liveworksheets.com/rk599897jl (přiřaď činnost ke správnému obrázku) 

 

pátek 5. 3. 

● pracovní sešit 

str. 47/ cv. 1 – Doplň písmenka, slova napiš. 

str. 47/ cv. 2 – Čti a vybarvi obrázky. 

str. 47/ cv. 3 – Čti a nakresli obrázek podle zadání. 

● učebnice 

str. 64/ cv. 5 -                 Poslouchej a zazpívej si písničku.  

 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Telling_the_time/4.5._My_Day_-_What_Time_Is_It$_zd1486151hi
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Telling_the_time/4.5._My_Day_-_What_Time_Is_It$_zd1486151hi
https://www.liveworksheets.com/rk599897jl

