
4. třída – distanční výuka (19. 4. – 23. 4. 2021)  

Dobrý den čtvrťáci. Tak jsme si užili báječný týden zase spolu ve škole a nyní Vás 

zdravím opět z domova. Posílám nové úkoly a věřím, že budete všichni pilní. 

Uvidíme a uslyšíme se v pondělí v 10:00 hodin, přeji Vám hezký týden ….. 

 

pondělí 19. 4. 2021  

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

Videokonference – 11:00 ČJS – připrav si UČ, PS PŘ a VL 

 

Matematika – UČ str. 78 cv. 10, str. 80 cv. 20 – obě slovní úlohy vypracuj do sešitu, 

nakresli, napiš odpověď a pošli dnes přes WhatsApp 

Nezapomeň vypočítat pracovní list z M – kontroluj si s kamarádem online. 

Vlastivěda – PS str. 13 opakování – Mapy a orientace v krajině, vypracuj a pošli 

dnes přes WhatsApp 

Nezapomeň na pracovní list VL – kontroluj si s kamarádem online. 



Hudební výchova – poslechni si hudební ukázky a vypiš do sešitu HV postupně 

všechny nástroje, kontrolovat budeme ve škole, dej si do pořádku notový sešit HV. 

https://www.youtube.com/watch?v=HS53u2DHd0Y 

 

úterý 20. 4. 2021  

Videokonference – 8:00 M – připrav si UČ, PS, sešit a potřeby na rýsování 

Videokonference – 11:00 ČJS – připrav si UČ, PS PŘ a VL 

 

Český jazyk – PS str. 20 cv. 10 doplň – pošli dnes přes WhatsApp  

Český jazyk – PS str. 21 cv. 11 vyplň dotazník – porovnej dotazníky se spolužáky 

online. 

Čtení – čti svoji knihu každý den, alespoň 15 minut 

  

Vlastivěda – PS str. 15 cv. 4, 5, 6 – pošli dnes přes WhatsApp 

Vlastivěda – podívej se na video a procvičuj na mapě hory a pohoří ČR 

https://www.youtube.com/watch?v=Z8c4T_bNLSM 

 

středa 21. 4. 2021 

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

Videokonference – 11:00 AJ 

 

Čtení – čti svoji knihu každý den, alespoň 15 minut 

Matematika – PS str. 24 cv. 9 vypočítej a zaokrouhli – pošli dnes přes WhatsApp 

https://www.youtube.com/watch?v=HS53u2DHd0Y
https://www.youtube.com/watch?v=Z8c4T_bNLSM


 

Přírodověda – PS str. 30 cv. 3 doplň a pošli dnes přes WhatsApp 

Přírodověda – PS str. 31 cv. 1, 2, 3, 4 doplň, zkontrolujeme ve škole 

 

čtvrtek 22. 4. 2021  

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

 

Český jazyk – UČ str. 112 cv. 17 napiš do sešitu a pošli dnes přes WhatsApp 

Český jazyk – UČ str. 113 doplň na fólii, tuto stránku si připrav na videokonferenci    

Čtení – čti svoji knihu každý den, alespoň 15 minut 

 

pátek 23. 4. 2021 

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

Matematika – PS str. 24 cv. 7 pohraj si s číslicemi – zkontrolujeme ve škole, 

dokonči si pracovní listy a vše si připrav do školy. 

 

TV + TČ + HV 

Zasportuj si v přírodě, projeď se na kole, na koloběžce nebo jdi na procházku, hlavně neseď  

doma … 

Pro radost si zazpívej … … a měj se krásně. 



 

ANGLICKÝ JAZYK  

pondělí 19. 4. / úterý 20. 4.  

● projdi si prezentaci na stránkách školy a procvičuj učivo 6. lekce 

● učebnice  

str. 72 / cv. 2 – Najdi správou číslovku. 

str. 72/ cv. 3 – Poslouchej a ukazuj na obrázku. 

str. 72/ cv. 4 – Poslouchej a napiš číslo do bílého rámečku (přes folii). 

● pracovní sešit 

str. 55/ cv. 2 – Doplň rozhovor. Použij slovíčka z rámečku. 

str. 55/ cv. 3 – Čti a vybarvuj. 

 

středa 21. 4.          Videokonference od 11:00.  

 

čtvrtek 22. 4.  

● pracovní sešit 

str. 57 / cv. 1 – Doplň písmenko, napiš slovo. 

str. 57/ cv. 2 – Doplň věty, použij slovíčka ze str. 57. 

● procvičuj číslovky online  

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Numbers/Numbers_11-

20_ab464195mb 

Zkontrolujeme ve 

středu při 

videokonferenci. 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Numbers/Numbers_11-20_ab464195mb
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Numbers/Numbers_11-20_ab464195mb


https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Numbers/Numbers_-

_match_op813886hh (utvoř správné dvojice) 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Numbers/Numbers_10_to

_100_ig134601mg (poslouchej, čti a přiřaď) 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Parts_of_the_body/Body*

_monsters_an841296zy 

Po dokončení online pracovního listu klikni na tlačítko FINISH + CHECK MY ANSWERS.  

 

pátek 23. 4. 

● Vyplň online kvíz – I can count to 100 (bude hodnocen). 

https://forms.gle/s7ZxrLw7Ehnmmyez6 
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