
4. třída – distanční výuka (2. 11. – 6. 11. 2020) 

 

pondělí 2. 11. 2020 

VIDEOKONFERENCE – ČJ 10:00  -  kontrola vypracovaného cvičení PS str. 21 cv. 13, také 

si budeme povídat o domácí četbě (připrav si svou knihu) 

VIDEOKONFERENCE – ČJS (VL/PŘ) 11:00 – po skončení videokonference vypracuj 

Vlastivěda – Pracovní sešit str. 10 cv. 3, tajenku pošli ještě dnes přes WhatsApp. 

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

MATEMATIKA 

Pracovní sešit str. 17 cv. 10, pošli dnes přes WhasApp. 

Opiš a vypočítej toto cvičení do malého sešitu a pošli dnes přes WhatsApp. 

Připomeň si krátká videa z geometrie, využiješ je hned zítra při videokonferenci. 

https://www.youtube.com/watch?v=8HrHlRww91I          

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

https://www.youtube.com/watch?v=aH1N6htSEFc  

https://www.youtube.com/watch?v=boSfy9uizWM 

https://www.youtube.com/watch?v=v2Zo9Qwm2nc 

 

úterý 3. 11. 2020 

VIDEOKONFERENCE – M 8:00 

VIDEOKONFERENCE – M (G) 11:00 – nezapomeň si 

připravit i všechny pomůcky na geometrii. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8HrHlRww91I
https://www.youtube.com/watch?v=oqtvKGpTxYA
https://www.youtube.com/watch?v=aH1N6htSEFc
https://www.youtube.com/watch?v=boSfy9uizWM
https://www.youtube.com/watch?v=v2Zo9Qwm2nc


ČESKÝ JAZYK  

Učebnice str. 35 cv. 17 opiš slovesa do malého sešitu a určuj osobu, pak číslo, čas a 

v posledním řádku slovesné tvary, pošli dnes přes WhatsApp ke kontrole. 

Pracovní sešit str. 21 cv. 11 cvičení vypracuj, ale neposílej, zkontrolujeme společně ve středu.  

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

Čítanka – připomeň si článek Čert a Káča str. 26, 27, 28, sebehodnocení četby. 

 

středa 4. 11. 2020 

VIDEOKONFERENCE – 10:00 ČJ 

Podívej se na Prezentace – Slovesa 1, Slovesa 2. 

VIDEOKONFERENCE – 11:00 AJ 

 

 MATEMATIKA 

Učebnice str. 26 cv. 19 rovnice přepiš do čísel, vyřeš je a pošli (pozor na nové zvířátko),  

učebnice str. 27 cv. 22 vyřeš a zjisti součet středových čísel, obě cvičení napiš do malého 

sešitu a pošli dnes ke kontrole přes WhatsApp. 

 

čtvrtek 5. 11. 2020 

VIDEOKONFERENCE – M 8:00 

 

ČESKÝ JAZYK 

Vypracuj opakovací online test – Slovesa        

https://forms.gle/y6GvYuKiS8icmV2k6 

Čtení – čti svoji knihu každý den, alespoň 15 minut, Čítanka – str. 29 přečti si zajímavé 

informace o Antonínu Dvořákovi. 

Učebnice str. 41 cv. 12 doplň i/y a napiš do malého sešitu, pošli dnes ke kontrole přes 

WhatsApp. 

https://forms.gle/y6GvYuKiS8icmV2k6


 

pátek 6. 11. 2020 

VIDEOKONFERENCE – ČJ 10:00 

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

 

MATEMATIKA 

Pracovní list – vypracuj, neposílej, zkontrolujeme v dalším týdnu. 



 

VLASTIVĚDA 

Učebnice str. 21 – přečti si článek Přemyslovská knížata, Pracovní sešit str. 11 cv. 1 – vylušti 

křížovku a doplň tajenku, splněný úkol neposílej, zkontrolujeme společně v pondělí. 

Podívej se na Dějiny udatného národa: 

https://www.youtube.com/watch?v=JBRT57xwMe4 

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

 

 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK 4. TŘÍDA  2. 11. – 6. 11. 2020 

Středa 4. 11. od 11:00 videokonference: Na videokonferenci si udělej cvičení do školního 

sešitu, ostatní cvičení v PS si můžeš vypracovávat až po videokonferenci.  

Unit 1  

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

● školní sešit – tvoř přítomný čas průběhový a napiš spojení do školního sešitu 

př. wash (he) – he is washing 

1. carry (my Mum) 

2. hold (they) 

3. watch TV (we) 

4. clean (I) 

5. read (John) 

6. look (you) 

7. count (my brother) 

8. climb (Dad) 

9. help (Amy and Sam) 

10. cook (Grandma) 

● učebnice 

str. 27/ cv. 1 – prohlédni si obrázky, poslouchej a čti (poslech na stránkách školy) 

- ústně popisuj obrázky, co kdo dělá (př. He is climbing a ladder.   …) 

Zkontrolujeme při videokonferenci! 

https://www.youtube.com/watch?v=JBRT57xwMe4
https://www.youtube.com/watch?v=EwkI_uyVQPY


● modrý pracovní sešit 

str. 4/ cv. 2 – piš otázky, použij slovíčka z nabídky (přítomný čas průběhový)                                                                     

vzor: 1. Is he climbing the ladder?         

str. 4/ cv. 3 – napiš v záporu odpovědi  na otázky, věty začínej s NO 

str. 5/ cv. 1 – doplň do otázek tázací zájmena (who=kdo; what=co; where=kde, kam;                    

how many=kolik) 

str. 5/cv. 2 – doplň rozhovor, použij slova z nabídky 

 ● červený pracovní sešit 

str. 114/ cv. 1 – doplň pomocné sloveso is/are 

str. 114/ cv. 2 – piš věty v přítomném čase průběhovém (použij slovesa z nabídky) 

● průběžně se uč slovíčka z 1. lekce 

● Do pátku 6. 11. 2020 vyplň 15 bodový online kvíz! Bude hodnocen! Známku najdeš na 

Školeonline.  Kdyby se ti náhodou kvíz nepodařil, nezoufej a zkus ho ještě jednou. 

15-14 b. (známka 1); 13-11 b. (2); 10-8 b. (3); 7-5 b. (4); 4 body a méně (5) 

https://forms.gle/umxqHLLbrQaL5fCS7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/umxqHLLbrQaL5fCS7


 

 


