
4. třída – distanční výuka (11. 1. – 15. 1. 2021) 

Ahoj čtvrťáci, jistě už víte, že p. učitelka Štěpánková je nemocná a tak ji po dobu její 

nepřítomnosti budu zastupovat já☺ Švihelová Lucie. Na třídním společném 

WhatsAppu máte moje tel. číslo, najděte si mě a prosím sem posílejte úkoly ke 

kontrole. Tento týden budeme potřebovat 2. díl PS z Matematiky a proto si prosím 

naplánujte cestu do školy, nejdéle do čtvrtka. PS vám vydám od pondělí po 

zazvonění na ŠD od 7.00 - 8.00 a pak od 12.00 do 16.00 hodin. Doufám, že mi 

budete nápomocní a těším se na všechny. 

pondělí 11. 1. 2021 

Videokonference – 10:00 ČJ  - připrav si PS 

ČJS - Přírodověda - opiš nebo nalep poznámky do sešitu - budeš je potřebovat na 

úterní videokonferenci 

                                        Živočichové 

Základní společné znaky : 

• dýchají 

• přijímají vodu a potravu 

• vylučují odpadní látky 

• rostou a vyvíjejí se 

• rozmnožují se 

• pohybují se a vnímají okolí svými smysly 

• reagují na změnu teploty 

Dělení živočichů podle stavby těla: 

OBRATLOVCI = RYBY, OBOJŽIVELNÍCI, PLAZI, PTÁCI, SAVCI 

BEZOBRATLÍ = HMYZ 

 

Matematika - PS str. 37/cv. 5 -  pošli dnes přes WhatsApp (pomocné výpočty napiš 

do malého sešitu) 



úterý 12. 1. 2021 

Videokonference –  8:00 - M - připrav si PS 

Videokonference - 11:00 - ČJS - Př + VL - připrav si výpisky z Př (máš je v pondělní 

přípravě) učebnici z Př + PS z VL 

Český jazyk  - Uč - str. 66/cv. 19 - vypracovat do školního sešitu 

- str 66/cv. 20 - vyplň přes fólii a pošli dnes přes WhatsApp 

Čtení – čti svoji knihu každý den, alespoň 15 minut. 

  

středa 13. 1. 2021 

Videokonference – 10:00 ČJ - připrav si UČ a PS 

Videokonference – 11:00 AJ 

 Matematika - PS - str. 40/celá; cv. 9  pošli dnes přes WhatsApp 

 

čtvrtek 14. 1. 2021 

Videokonference – 8:00 - M - připrav si školní sešit 

ČJS - Vlastivěda - Lucemburkové - Dějiny udatného českého národa : 

Jan Lucemburský -  https://www.youtube.com/watch?v=MPZnuYUDC28 

Karel IV. - https://www.youtube.com/watch?v=vdDj2-cYVsA 

Karel IV. - vláda - https://www.youtube.com/watch?v=L8aMBOjVgYA 

Karel IV. -  památky -  https://www.youtube.com/watch?v=28gEExRd8S0 

Václav IV. -  https://www.youtube.com/watch?v=O-Ytm3aJf74 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MPZnuYUDC28
https://www.youtube.com/watch?v=vdDj2-cYVsA
https://www.youtube.com/watch?v=L8aMBOjVgYA
https://www.youtube.com/watch?v=28gEExRd8S0
https://www.youtube.com/watch?v=O-Ytm3aJf74


Český jazyk - Uč.   str. 70/ cv. 11–  pošli dnes přes WhatsApp 

          str. 71/cv.12, 13 - ústně 

Čtení – čti svoji knihu každý den, alespoň 15 minut  

 

pátek 15. 1. 2021 

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

Matematika - PS 2 díl str. 4/ cv. 1,2; cv. 2 -   pošli dnes přes WhatsApp 

 

ANGLICKÝ JAZYK 4. TŘÍDA  11. 1. – 15. 1. 2021 

Středa 13. 1.  od 11:00 videokonference. 

Unit 3 – Dokončíme 3. lekci. 

● Opakování slovní zásoby U3 – na tomto odkazu procvičuj slovíčka z 3. lekce 

https://learningapps.org/watch?v=pus8r9avn21        

 

● učebnice  

str. 46/ písnička – Poslouchej a zazpívej si písničku (poslech na stránkách školy) 

str. 47/ cv. 1, 2 – Prohlédni si obrázky a zkus vyprávět příběh. Použij slovesa ze cv. 1. 

 

● pracovní sešit 

str. 30/ cv. 1 – Napiš, co kdo má rád. 

str. 30/ cv. 2 – Doplň správně do vět like nebo likes. 

str. 30/ cv. 3 – Doplň rozhovor, použij slovíčka z nabídky. 

 

● Do pátku vyplň online kvíz – opakování 3. lekce. Bude hodnocen. Na vypracování kvízu máš pouze 

jeden pokus.  

Bodové hodnocení: 10-9 b. (1); 8-7 b. (2); 6-5 b. (3); 4-3 b. (4); 2 b. (5) 

https://forms.gle/8zTPW19faFD6ZGkv7 

Zvládni do středy. 

Zkontrolujeme při 

videokonferenci. 

https://learningapps.org/watch?v=pus8r9avn21
https://forms.gle/8zTPW19faFD6ZGkv7

