
4. třída – distanční výuka (22. 2. – 26. 2. 2021) 

Dobrý den čtvrťáci, vítám Vás všechny v dalším novém týdnu. Posílám Vám úkoly a 

připomínám – nezapomeňte si vyzvednout sešity ve škole (pondělí–středa od 12:00 

u paní učitelky Voldřichové – zvonek 2. třídy). Přeji všem hezké slunečné dny a 

děkuji za spolupráci.  

 

pondělí 22. 2. 2021 

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

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

Matematika – PS 2 str. 12 cv. 6, 7 – pošli dnes přes WhatsApp 

Čítanka – str. 80, 81 Žlutý Robert & Hercule Poirot – přečti si dnes 

 

ČJS – Vlastivěda – zopakuj si učivo Husitství UČ str. 45 otázky 1-6, připrav si 

otázky na ústní zkoušení na úterý 23. 2. 

Vlastivěda – UČ str. 46, 47, 48 přečti si, PS str. 25 cv. 1, 2 – pošli dnes přes 

WhatsApp 

Vlastivěda – podívej se ještě jednou na videa:  

Jiří z Poděbrad 

https://www.youtube.com/watch?v=hSsb4yPkRNs 

Jagellonci na českém trůně 

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hSsb4yPkRNs
https://www.youtube.com/watch?v=RAGlpFbYgfs


Přírodověda – podívej se na video 

https://www.youtube.com/watch?v=SJZk-ZZTyOs 

Zapiš nebo nalep si do sešitu: 

Společenstvo lidských obydlí 

- společenstvo lidských obydlí je uměle vytvořeno člověkem – pěstuje 

hospodářské plodiny, okrasné i užitkové rostliny 

- lidé vytvářejí zahrady – zelenina, ovoce, sady – ovocné stromy 

- chová zvířata – hospodářská zvířata, domácí mazlíčky 

- v okolí obydlí – volně žijící živočichové i škůdci 

Živočichové: vypiš do sešitu UČ str. 25, 26, 27, 28 

Rostliny: vypiš do sešitu UČ str. 25, 26 

Přírodověda – PS str. 13 cv. 1, 2 – pošli dnes přes WhatsApp 

 

úterý 23. 2. 2021 

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

Videokonference  11:00 - ČJS - Př + VL - připrav si UČ, PS - Př + VL 

Český jazyk – PS str. 7 cv. 13 – pošli dnes přes WhatsApp 

UČ str. 87 cv. 15 – připrav si ústně vyprávění na videokonferenci ve středu 24. 2. 

Čtení – čti svoji knihu každý den, alespoň 15 minut 

Čítanka – str. 82, 83 Théseus a Mínótauros – přečti si dnes 

 

Vlastivěda – Nástup Habsburků na český trůn UČ str. 50, 51, 52, 53 – přečti 

PS str. 26 cv. 3, str. 27 cv. 4, 5 – pošli dnes přes WhatsApp 

Přírodověda – PS str. 14 cv. 4, 5, 6 – pošli dnes přes WhatsApp 

https://www.youtube.com/watch?v=SJZk-ZZTyOs


 středa 24. 2. 2021 

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

Videokonference – 11:00 AJ 

Matematika – UČ str. 58 cv. 14 – vypracuj do malého sešitu pošli dnes přes 

WhatsApp  

Matematika – UČ str. 59 cv. 19 vytvoř tabulku do sešitu a vypočítej a pošli dnes 

přes WhatsApp 

Čtení – čti svoji knihu každý den, alespoň 15 minut 

Čítanka – str. 84, 85 Vítěz nad Moroldem – přečti si dnes 

 

čtvrtek 25. 2. 2021 

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

Český jazyk – UČ str. 90 cv. 25 opiš do sešitu, doplň i/y, označ slovesné tvary a 

urči slovesný způsob – pošli dnes přes WhatsApp 

Čtení – čti svoji knihu každý den, alespoň 15 minut  

Čítanka – str. 86, 87 O nemocném králi, O velikém nebezpečí, Romala Mala – 

přečti si dnes 

Přírodověda – udělej online test https://forms.gle/YnHsRLyCWgE2ekDG7 

 

pátek 26. 2. 2021 

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

Matematika – UČ. str. 60 – vyzkoušej si vypočítat písemnou práci a napiš, kolik 

bodů jsi získal/a – pošli body přes WhatsApp, brzy budeme psát podobnou práci 

Čítanka str. 88, 89, 90 Merlin a Artuš – přečti si dnes 

https://forms.gle/YnHsRLyCWgE2ekDG7


Čtení – čti svoji knihu každý den, alespoň 15 minut  

 

TV + TČ + HV 

Pohraj si v přírodě, projeď se na kole nebo se jdi jen tak projít …… a hlavně si to užij. 

Doma si poslechni 

nějakou pěknou píseň nebo skladbu vlastního výběru. 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK  

Tento týden začínáme novou lekci - Unit 5.  

pondělí 22. 2. /úterý 23. 2. 

● Vyplň online kvíz – Opakujeme 4. lekci. Kvíz bude hodnocen. 

https://forms.gle/9XXRohNmXjHTcRFMA 

● Do slovníčku si opiš/vlep nová slovíčka z 5. lekce  

UNIT 5 
every day   /evry dej/   každý den 
get up    /get ap/   vstávat 
have breakfast  /hev brekfest/   snídat 
wash my face   /woš my fejs/   umýt obličej 
brush my teeth  /braš maj ty:ϴ/  vyčistit si zuby 
get dressed   /get dresd/   obléknout se 
go to school   /gou tu sku:l/   jít do školy 
have lunch   /hev lanč/   obědvat 
come home   /kam houm/   přijít domů 
do homework   /du: houmvork/  dělat dú 
play with friends  /plej wif frendz/  hrát si s kamarády 
have dinner   /hev dinr/   večeřet 
take a shower   /tejk a šaur/   osprchovat se 
go to bed   /gou tu bed/   jít spát 
at 6 o‘clock   /et siks eklok/   v 6 hodin 
What‘s the time?      Kolik je hodin? 
after school   /a:ftr sku:l/   po škole 
you are welcome  /ju: a: vilkam/   není zač 
sea    /si:/    moře 
phone    /foun/    telefon 
people    /pi:pl/    lidé 
talk    /to:k/    mluvit 
 

https://forms.gle/9XXRohNmXjHTcRFMA


● Procvičuj novou slovní zásobu  
https://www.youtube.com/watch?v=qD1pnquN_DM                                                                                          

(pusť si krátké video, poslouchej a opakuj, větičky jsou v přítomném čase prostém) 

● učebnice – str. 59/ cv. 2 – Poslouchej, čti a překládej! (poslech na stránkách školy) 

 

středa 24. 2.  

Videokonference od 11:00. 

 

čtvrtek 25. 2. 

● Zazpívej si písničku a doplň vynechaná slova. Písničku si přepiš/ vlep do svého sešitu. 

https://www.youtube.com/watch?v=BYZ0PCVd6wk 

nápověda: Doplňuješ pouze slovesa v přítomném čase prostém. 

What do you do every day? Co děláš každý den? 
Every day, every day! What do you do every day! 
I ___________ my room. 
I ___________ my face. 
I ___________ a bike. 
I take a bath. 
I comb my hair. 
I __________ my teeth. 
I __________ a book. 
I __________ TV. 
 

pátek 26. 2. 

● pracovní sešit 

str. 42/ cv. 1 – Najdi odpovídající obrázek. 

str. 42/ cv. 2 – Utvoř dvojice, které se rýmují. Spojuj! 

str. 43/ cv. 2 – Přelož písemně věty do češtiny. (Věty jsou v přítomném čase průběhovém.) 

 

 

Kdo pošle správně 

doplněnou písničku, 

může získat jedničku. 

😊 

https://www.youtube.com/watch?v=qD1pnquN_DM
https://www.youtube.com/watch?v=BYZ0PCVd6wk

