
4. třída – distanční výuka (19. 10. – 23. 10. 2020) 

pondělí 19. 10. 2020 

VIDEOKONFERENCE – ČJ/ČJS (VLASTIVĚDA) 8:00 

Vlastivědný kvíz - vyplň   https://forms.gle/C1qmSsYi3R3jEwhi9  

ČESKÝ JAZYK

Učebnice str. 29 cv. 27 – doplň ě, nebo je, napiš do malého sešitu ČJ, pošli přes WhatsApp 

ještě dnes. 

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

MATEMATIKA 

Pracovní sešit str. 17 cv. 9, pošli dnes přes WhasApp. 

 

úterý 20. 10. 2020 

VIDEOKONFERENCE – M(G) 12:00 

ČESKÝ JAZYK  

Pracovní sešit str. 17 cv. 2 – doplň i/y, str. 20 cv. 8, cv. 9  – 

doplň i/y, pošli dnes přes WhatsApp. 

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

 

středa 21. 10. 2020 

VIDEOKONFERENCE – AJ 8:00 

ČESKÝ JAZYK 

Učebnice str. 31 cv. 5, str. 36 cv. 21 – doplň i/y, procvičuj 

přes fólii, neposílej. 

Pracovní sešit str. 20 cv. 10 – doplň ě/je, pošli přes 

WhatsApp. 

 

https://forms.gle/C1qmSsYi3R3jEwhi9


 MATEMATIKA 

Učebnice str. 28 cv. 5 – přepiš rovnice, vypočítej do malého sešitu (pozor nové zvířátko – 

kráva 10) 

Pracovní sešit str. 18 cv. 4 – doplň znaménka, str. 20 cv. 8 – vypočítej a obě cvičení pošli přes 

WhatsApp¨.   

 

čtvrtek 22. 10. 2020 

VIDEOKONFERENCE – ČJ 8:00 

Čtení – Čítanka str. 26, 27, 28 – přečti článek Čert a Káča. 

Nezapomeň nejdéle dnes poslat zápis ve Čtenářském deníku – WhatsApp. 

MATEMATIKA 

Pracovní sešit str. 19 – připrav si na pátek čtverec a kosočtverec z modrého papíru (vybarvi 

bílý papír modrou pastelkou) podle cvičení 5. 

Pracovní sešit str. 20 cv. 7 a) narýsuj úsečky, zkontrolujeme v pátek na videokonferenci. 

 

pátek 23. 10. 2020 

VIDEOKONFERENCE – M/ČJS (PŘÍRODOVĚDA) 8:00 

ČESKÝ JAZYK 

Podívej se na prezentaci Skladební dvojice. 

Učebnice str. 35 cv. 18 – vyplň mřížku na fólii, str. 36 cv. 20 – opiš věty do malého sešitu a 

vyznač pravítkem skladební dvojice, pošli na WhatsApp. 

Pracovní sešit str. 21 cv. 13 – převeď slovesné tvary do jednotného čísla a utvoř s nimi věty. 

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

 

 

 

 



ANGLICKÝ JAZYK 4. TŘÍDA  19. 10. – 23. 10. 2020 

 

Středa 21. 10. od 8:00 videokonference: připrav si prosím vypracovaná cvičení z červeného 

PS 

Unit 1  

I tento týden budeme procvičovat Present continuous (přítomný čas průběhový) 

● učebnice  

str. 26/ cv. 2 – Přečti a přelož si příkladové věty. Pokračuj dále podle vzoru! 

projdeme společně také při videokonferenci 

 

● modrý pracovní sešit 

str. 2/ cv. 1 – zakroužkuj správné slovíčko 

str. 2/ cv. 1 – přečti si věty, najdi odpovídající obrázek a doplň písmenko 

str. 4/ cv. 1 – doplň věty (použij slovesa z rámečku) – věty opět v přítomném čase 

průběhovém 

 

● do školního sešitu 

- vyčasuj sloveso CARRY (nést, nosit) v přítomné čase průběhovém (kladné tvary) 

- z učebnice str. 26/ cv. 1 – tvoř věty podle příkladu v přítomném čase průběhovém, využij 

slovesa z rámečku 

 

 

 

● průběžně se uč slovíčka z 1. lekce 

● procvičuj online přítomný čas průběhový  

https://agendaweb.org/verbs/present-continuous/index.html 

https://agendaweb.org/exercises/verbs/present-continuous-progressive/forms 

Cvičení ze školního sešitu vyfoť a pošli do pátku na můj mail: kulova@zsvacov.cz  

Děkuji! 

https://agendaweb.org/verbs/present-continuous/index.html
https://agendaweb.org/exercises/verbs/present-continuous-progressive/forms
mailto:kulova@zsvacov.cz
mailto:kulova@zsvacov.cz


https://agendaweb.org/exercises/verbs/present-continuous.htm  (přetáhni položky vpravo – 

do položek vlevo) 

https://www.youtube.com/watch?v=TR5RcutMu7c&list=PLii5rkhsE0Ld3xCgxG6j5fw7RlG2S5

czO&index=81 (sleduj pozorně příběh a všímej si přítomného času průběhového) 

 

https://agendaweb.org/exercises/verbs/present-continuous.htm
https://www.youtube.com/watch?v=TR5RcutMu7c&list=PLii5rkhsE0Ld3xCgxG6j5fw7RlG2S5czO&index=81
https://www.youtube.com/watch?v=TR5RcutMu7c&list=PLii5rkhsE0Ld3xCgxG6j5fw7RlG2S5czO&index=81

