
4. třída – distanční výuka (16. 11. – 20. 11. 2020) 

 

pondělí 16. 11. 2020 

VIDEOKONFERENCE – M 10:00 zkontrolujeme pracovní list (písemné sčítání a odčítání) 

VIDEOKONFERENCE – ČJS (VL/PŘ) 11:00 zkontrolujeme PS vlastivěda str. 11, 

zkontrolujeme zápis a obrázky v sešitě PŘ, hned po skončení videokonference vypracuj 

vlastivědný kvíz (bude hodnocen) 

https://forms.gle/bTEn27y5rKMK5C6R8 

 

ČESKÝ JAZYK 

Zapamatuj si! 

Pracovní sešit str. 26 cv. 12 a) b) doplň do slov vhodná písmena, pošli dnes přes WhasApp. 

Učebnice str. 44 cv. 23 oprav chyby, napiš do malého sešitu a pošli dnes přes WhatsApp. 

Čítanka str. 34–37 článek Kodiak v opeře, přečti si. 

Podívej se na video: Předpona, přípona, kořen slova, předložka. 

https://www.youtube.com/watch?v=SzysHSu8-gg 

 

úterý 17. 11. 2020 

STÁTNÍ SVÁTEK – zjisti, jaký svátek slavíme, zeptám se zítra na videokonferenci.  

 

https://forms.gle/bTEn27y5rKMK5C6R8
https://www.youtube.com/watch?v=SzysHSu8-gg


středa 18. 11. 2020 

VIDEOKONFERENCE – 10:00 ČJ 

VIDEOKONFERENCE – 11:00 AJ 

 MATEMATIKA 

Připomínám postup při dělení jednomístným číslem. 

Opiš příklady na dělení do malého sešitu, vypočítej, dodržuj správný postup a pošli přes 

WhatsApp. 

 

čtvrtek 19. 11. 2020 

VIDEOKONFERENCE – 8:00 M 

VIDEOKONFERENCE – 11:00 M 

ČESKÝ JAZYK 

Učebnice str. 45 cv. 25 doplň a napiš celé cvičení do malého cvičení, pošli přes WhatsApp. 

Pracovní sešit str. 27 cv. 2 doplň do textu, neposílej, zkontrolujeme společně v pátek. 

Zopakuj si pádové otázky a skloňování svého jména. Čtení – čti svoji knihu každý den, 

alespoň 15 minut. 



pátek 20. 11. 2020 

VIDEOKONFERENCE – ČJ 10:00 

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

své knize – ústně. 

 

MATEMATIKA 

Učebnice str. 32 cv. 5 – slovní úlohu vyřeš do malého sešitu, nesmí chybět všechny výpočty a 

odpověď, neposílej, zkontrolujeme na videokonferenci. Kdo bude potřebovat radu, ozve se. 

 

VLASTIVĚDA 

Učebnice str. 25, 26 pročíst článek Život v Čechách před tisíci lety. 

Pracovní sešit str. 12 cv. 1, 2 vypracuj s pomocí učebnice, neposílej, zkontrolujeme v pondělí. 

 

PŘÍRODOVĚDA 

Pracovní sešit str. 2 cv. 2, 3 doplň, zkontroluji na videokonferenci, neposílej. 

 

TV + TČ + HV 

Jděte se projít nebo proběhnout do podzimní přírody, doma si vytvořte něco pěkného, čím 

vás příroda inspirovala, k tomu si zazpívejte oblíbenou písničku…. 

Užívejte krásné 

podzimní dny. 

 

 

 

 



ANGLICKÝ JAZYK 4. TŘÍDA  16. 11. – 20. 11. 2020 

Středa 18. 11. od 11:00 videokonference. 

Unit 1  

Tento týden dokončíme 1. lekci. 

● učebnice 

str. 30/ cv. 1, 2 – Amy a Sam navštěvují babičku a dědu  

Prohlédni si obrázky, poté poslouchej a napiš do sešitu písmena ve správném pořadí! 

(Poslech najdeš na stránkách školy.) 

Zkontroluji ve středu při videokonferenci!         

 

str. 31/ cv. 2 – Podle obrázků zkus vyprávět příběh v přítomném čase průběhovém. (ústně) 

 

● modrý pracovní sešit 

str. 10/ cv. 1 – Doplň do vět správný tvar slovesa „to be“. 

str. 10/ cv. 2 – Tvoř otázky v přítomném čase průběhovém. 

vzor: 1. Are the children playing in the garden? 

str. 10/ cv. 3 – Piš věty v záporu, opět v přítomném čase průběhovém. 

vzor: 1. She is not climbing the ladder. 

 

● znovu si procvič slovíčka z 1. lekce – QUIZ SHOW 

https://wordwall.net/play/5858/811/247 

Zadej své jméno. Na konci uvidíš vyhodnocení, můžeš soutěžit se svými spolužáky. 😊 

 

● do pátku 20. 11. vypracuj 15 bodový online kvíz (Budeš k němu potřebovat učebnici na 

stránce 6 – 7, pozorně si čti otázky) Možný je pouze jeden pokus! Test bude hodnocen! 

https://forms.gle/ypSto2gJB2sGhH2b7 

 

https://wordwall.net/play/5858/811/247
https://forms.gle/ypSto2gJB2sGhH2b7


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


