
4. třída – distanční výuka (1. 2. – 5. 2. 2021) 

Dobrý den čtvrťáci, začíná druhé pololetí a my stále pracujeme z domova. Posílám 

nové úkoly na další týden. Přeji všem hezké únorové dny. 

 

pondělí 1. 2. 2021 

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

Matematika – UČ str. 49 cv. 8, 9 použij přílohu – čtvercovou síť – pošli dnes přes 

WhatsApp 

Matematika  - příklady opiš a vypočítej do malého sešitu - pošli dnes přes 

WhatsApp 

 

 

ČJS - Vlastivěda – připomeň si Život ve středověku krátkým videem 

Hrady  https://www.youtube.com/watch?v=1dfyRzp9uRc 

Gotická móda  https://www.youtube.com/watch?v=4Aq3AeiLYfM 

Vlastivěda – PS str. 22 cv. 6, 7 – vypracuj a pošli dnes přes WhatsApp, 

UČ – pročti si stránku 41 a podívej se na videa 

https://www.youtube.com/watch?v=1dfyRzp9uRc
https://www.youtube.com/watch?v=4Aq3AeiLYfM


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

https://www.youtube.com/watch?v=Sj2EMoZ8nTg 

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

 

ČJS – Přírodověda  – opiš nebo nalep poznámky do sešitu 

Bezobratlí 

Nemají obratle = páteř: pavouk, klíště, hlemýžď, žížala, bělásek… Nejpočetnější 

skupinu tvoří hmyz. Pohybuje se pomocí tří párů končetin a dvou párů křídel. 

Dýchá pomocí vzdušnic. 

Vývoj: vajíčka – larvy (housenky) – kukla – dospělec 

 

Obojživelníci 

Obratlovci – žijí na souši i ve vodě: žáby, mloci, čolci. Jsou studenokrevní – 

slizové žlázy (vlhkost, dýchání, jedové žlázy) 

Rozmnožování: žába naklade vajíčka – z vajíček se vylíhnou pulci – pulec se 

pohybuje pomocí ocásku – pulci narostou nejdříve zadní končetiny, později přední 

končetiny – dospělá žába, žije na souši, nemá ocásek 

 

Přírodověda – PS str. 9 cv. 2, str. 10 cv. 3, 4, 5, 6, 7 – vypracuj a pošli nejdéle ve 

čtvrtek přes WhatsApp 

 

Přehled rozdělení živočichů: 

https://www.youtube.com/watch?v=IxO0SyHblac 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O-Ytm3aJf74
https://www.youtube.com/watch?v=Sj2EMoZ8nTg
https://www.youtube.com/watch?v=cgBOZsnjBok
https://www.youtube.com/watch?v=IxO0SyHblac


úterý 2. 2. 2021 

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

Videokonference  11:00 - ČJS - Př + VL - připrav si UČ, PS - Př + VL 

Český jazyk - PS 1 - str. 47 cv. 6 a), b)  - pošli dnes přes WhatsApp 

Čtení – čti svoji knihu každý den, alespoň 15 minut 

Český jazyk – UČ. str. 78, 79, 82 – nauč se zpaměti skloňovat vzory podstatných 

jmen rodu mužského podle zelených tabulek v učebnici 

  

Přírodověda – Podívej se na poznávačku obratlovců a bezobratlých 

https://www.youtube.com/watch?v=nlPdG_1qSaE 

Pak vypracuj Online test z přírodovědy. 

https://forms.gle/vkqrvEuTEv43doSVA 

 

 

 

 

středa 3. 2. 2021 

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

Videokonference – 11:00 AJ 

 Matematika - PS 2 – str. 8 cv. 6 – pošli dnes přes WhatsApp 

Čtení – čti svoji knihu každý den, alespoň 15 minut 

Matematika – vypočítej pracovní list – dělení - pošli dnes přes WhatsApp 

https://www.youtube.com/watch?v=nlPdG_1qSaE
https://forms.gle/vkqrvEuTEv43doSVA


 



 

čtvrtek 4. 2. 2021 

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

Český jazyk -  UČ – str. 78 cv. 10 doplň přes fólii - pošli dnes přes WhatsApp 

PS 1 – str. 48 cv. 9 – pošli dnes přes WhatsApp 

Čtení – čti svoji knihu každý den, alespoň 15 minut  

 

pátek 5. 2. 2021 

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

Matematika – UČ. str. 55 cv. 15 vypočítej do malého sešitu - pošli dnes přes 

WhatsApp 

Opiš a vypočítej do malého sešitu - pošli dnes přes WhatsApp 

 

 

TV + TČ + HV 

Využij sněhové nadílky: jdi lyžovat, bobovat, sáňkovat, bruslit nebo se jdi jen tak projít ……. 

postav si sněhuláka nebo iglú ….. a hlavně si to užij. 

Poslechni si: Distanční song 

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

 

 

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


 

ANGLICKÝ JAZYK  

Středa 3. 1.  od 11:00 videokonference. 

Unit 4 

● Vyplň následující pracovní list. Procvičujeme přítomný čas prostý. 

        Zvládni do středeční videokonference. Společně zkontrolujeme. 

 

 

 

 

 



 

 

● učebnice – str. 54/ Reading -         Poslechni si text před středeční videokonferencí.                      

 

● pracovní sešit 

str. 36/ cv. 1 – Přečti si text, vybarvi obrázky a doplň jména. 

str. 36/ cv. 2 – Přečti si otázky a napiš jména. 

str. 37/ cv. 1 – Doplň písmenka, slova napiš a přečti!  

str. 37/ cv. 2 – Prohlédni si obrázek, do vět doplň slovíčka z této stránky. 

str. 37/ cv. 3 – Vybarvi obrázek. 

 

● Nejpozději do pátku zvládni online procvičit slovíčka z Unit 4. Posílám odkaz: 

https://wordwall.net/play/5858/811/238 

Než začneš online procvičovat, opakuj si slovíčka ze svého slovníčku. 

Zadej své jméno a příjmení, po utvoření dvojic své odpovědi odešli. Po dokončení si zobraz žebříček 

úspěšnosti. Budeš rychlejší než tvoji spolužáci?  

 

https://wordwall.net/play/5858/811/238

