
4. třída – distanční výuka (15. 3. – 19. 3. 2021) 

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

nové úkoly a přeji, aby Vám šla práce pěkně od ruky, aby se Vám vše dařilo a těším 

se na viděnou a na slyšenou… Mějte se krásně…. EŠ  

 

pondělí 15. 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. 66 cv. 6, 7, str. 67 cv. 16 vše vypočítej do sešitu, na indické 

násobení využij kopírovatelnou předlohu nebo čtverečkovaný sešit – pošli dnes přes 

WhatsApp 

Matematika – UČ str. 65 cv. 4 – připrav si na videokonferenci 

 

Čítanka – str. 96, 97 Moře uprostřed – přečti si dnes 

 

ČJS – Vlastivěda – podívej se pozorně na video díl 1. Praha 

https://decko.ceskatelevize.cz/video/e210552116240001 

Vlastivěda – po shlédnutí videa vypracuj online test 

https://forms.gle/gWWmAf4B7gWwg5p26 

Vlastivěda – PS str. 4 cv. 2, str. 5 cv. 3, 4, 5, 6 – pošli dnes přes WhatsApp 

 

https://decko.ceskatelevize.cz/video/e210552116240001
https://forms.gle/gWWmAf4B7gWwg5p26


Přírodověda: zapiš nebo nalep si zápisky do sešitu 

NEŽIVÁ PŘÍRODA – Skupenství látek 

Tři skupenství: pevné, kapalné, plynné. Na teploměru jsou dva významné 

body 0 °C – bod tání, 100 °C – bod varu. Procesy: tání – tuhnutí, vypařování – 

kapalnění. 

Přírodověda – UČ str. 39 cv. 10 nakresli a vyznač do sešitu PŘ – pošli dnes přes 

WhatsApp 

Přírodověda – UČ str. 37 otázky 1-5 – připrav si na videokonferenci 16. 3.  

 

 

úterý 16. 3. 2021 

Videokonference – 11:00 M – připrav si UČ, PS, sešit 

Videokonference – 11:30 ČJS – připrav si UČ, PS PŘ a VL 

 

Český jazyk – UČ str. 101 cv. 8 a), b) – opiš do sešitu první část za a), doplň i/y, í/ý 

přes fólii druhou část za b) – pošli obě části a), b) dnes přes WhatsApp   

Čtení – čti svoji knihu každý den, alespoň 15 minut 

  

Vlastivěda – UČ str. 8, 9 – přečti si tyto stránky a prohlédni si obrázky, podívej se 

na video 

https://www.youtube.com/watch?v=NBQEsLcAi_0&list=PLTHuqoc0y_XxSohjNLEoj1

BhrYN8SbKBj 

UČ str. 9 otázky 1-6 napiš odpovědi do sešitu a pošli dnes přes WhatsApp 

Vlastivěda – prohlédni si přílohy: Hlavní město Praha, Středočeský kraj, 

Karlovarský kraj – budou se ti hodit na přípravu referátů při opakování krajů. 

https://www.youtube.com/watch?v=NBQEsLcAi_0&list=PLTHuqoc0y_XxSohjNLEoj1BhrYN8SbKBj
https://www.youtube.com/watch?v=NBQEsLcAi_0&list=PLTHuqoc0y_XxSohjNLEoj1BhrYN8SbKBj


středa 17. 3. 2021 

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

Videokonference – 11:00 AJ 

 

Matematika – podívej se na video – Převody jednotek délky 

https://www.youtube.com/watch?v=xql5lceMAYM¨ 

Matematika – UČ str. 66 cv. 10, str. 67 cv. 13 převeď jednotky – pošli dnes přes 

WhatsApp 

Podívej se na video: Geometrie vlastníma rukama – kvádry PS str. 16 cv. 1 

https://www.youtube.com/watch?v=Y8BSQg90ufs 

 

Připomeň si bilandské groše:  

 

Čtení – čti svoji knihu každý den, alespoň 15 minut 

Čítanka – str. 98, 99, 100 Osud – přečti si dnes 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xql5lceMAYM¨
https://www.youtube.com/watch?v=Y8BSQg90ufs


čtvrtek 18. 3. 2021 

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

 

Čtení – čti svoji knihu každý den, alespoň 15 minut 

Podívej se na prezentaci – Skladební dvojice, Podmět a přísudek. 

Český jazyk – UČ str. 103 cv. 13 doplň vhodné přísudky v minulém čase, urči rod 

podmětů a věty napiš do sešitu – pošli dnes přes WhatsApp 

Český jazyk – PS str. 14 cv. 6 pouze doplň i/y, ý/í – pošli dnes přes WhatsApp  

 

pátek 19. 3. 2021 

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

 

Čtení – čti svoji knihu každý den, alespoň 15 minut 

Matematika – Geometrie vlastníma rukama – UČ str. 70 cv. 6, 7, str. 71 cv. 9, 10   

za každý úspěšně složený nebo vytvořený úkol můžeš získat 1, tentokrát ti mohou 

pomoci rodiče. Pokud se ti něco podaří – pošli dnes přes WhatsApp. 

 

TV + TČ + HV 

Pohraj si v přírodě, projeď se na kole, na koloběžce nebo jdi na procházku do lesa  

v okolí tvého bydliště …… a hlavně dávej na sebe pozor! 

Doma si poslechni nebo zazpívej 

nějakou pěknou píseň vlastního výběru … … a měj se krásně. 

Hezký víkend…. 

 



ANGLICKÝ JAZYK  

Unit 5  

pondělí 15. 3. /úterý 16. 3. 

● Přelož do sešitu, používej přítomný čas prostý! 

1. ona nevstává  2. Joe si myje obličej  3. oni snídají  4. my se oblékáme  5. nečistím si zuby 

6. ty večeříš  7. Pam nejde do školy  8. můj bratr přijde domů  9. John si nehraje s kamarády   

10. on se osprchuje 

● Připrav si na středeční videokonferenci časování slovesa v přítomném čase prostém (kladné i záporné 

tvary) – Někteří již byli zkoušeni. 😊 

 

středa 17. 3.  

Videokonference od 11:00. 

 

čtvrtek 18. 3. 

 ● učebnice 

str. 64/ cv. 4 –     Prohlédni si obrázek ve cv. 1. Je zde Billi a Pam+Joe.  

  cv. 4 – Vypracuj na fólii, poslouchej a doplň písmenka podle obrázků. 

Pošli dnes cv. 4 na WhatsApp, nebo mail. Bude hodnoceno. Děkuji. 

● pracovní sešit 

str. 48/ cv. 1 – Doplň otázky, použij slovíčka z nabídky!     

str. 49/ cv. 2 – Podívej se na obrázky a odpověz na otázky.  

 

pátek 19. 3. 

● pracovní sešit 

str. 50/ cv. 1 – Tvoř věty v přítomném čase prostém. Pracuj podle vzoru. 

str. 50/ cv. 1 – Tvoř otázky v přítomném čase prostém.  

str. 50/ cv. 3 – Tvoř záporné věty v přítomném čase prostém. 

● Vyplň online kvíz, bude hodnoce 

Zkontrolujeme 

příští týden při 

videokonferenci. 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   



 

   

   


