
4. třída – distanční výuka (22. 3. – 26. 3. 2021) 

Dobrý den čtvrťáci, zdravím Vás všechny ze Strakonic. Máme tady jaro a příroda se 

pomalu probouzí. My stále pracujeme z domova, ale náladu nám to nepokazí. 

Posílám Vám nové úkoly a těším se na viděnou a na slyšenou…  

Mějte se krásně…. EŠ  

 

pondělí 22. 3. 2021 

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

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

 

Matematika – Zapiš si do sešitu: Zavádíme další bilandské číslo Fg = 10000 = Dg + 

Dg = 32 Ag. Pomocí něj lze zapsat například 50 Ag = Eg + Dg + Bg = 110010. 

Ag = 1, Bg = 10, Cg = 100, Dg = 1000 

Matematika – UČ str. 66 cv. 8 napiš do sešitu – pošli dnes přes WhatsApp 

 

Čítanka – str. 101, 102 Nástupiště devět a tři čtvrtě – přečti si dnes 

Otázky k textu: S čím měl Harry na nádraží problémy? Proč asi bylo nástupiště s vlakem do Bradavic 

utajeno? Co bys řekl(a), že bylo klíčem k přechodu mezi oběma světy v této ukázce? 



ČJS – Vlastivěda – podívej se na video: Ústecký kraj 

https://www.youtube.com/watch?v=awkc3itjqMs 

Vlastivědné hádanky z Ústeckého kraje: (napiš do sešitu a pošli – dobrovolné) 

1. Nacházím se u přehrady vybudované na řece Ohři jižně od Chomutova. 

………………………………………. 

2. Stojím pod největší skalní bránou u nás i v Evropě. Je součástí NP České 

Švýcarsko. 

……………………………………… 

 

Vlastivěda – podívej se na video Hora Říp: 

https://www.youtube.com/watch?v=db5dgHQhFTs 

Podívej se na video Liberecký kraj: 

https://www.youtube.com/watch?v=_GGJxtLL848 

 

Přírodověda: zapiš nebo nalep si zápisky do sešitu 

 

NEŽIVÁ PŘÍRODA – Nerosty a horniny 

Nerosty a horniny – pevné i sypké. 

Nerost (minerál) – je tvořen pouze jedinou látkou (např. slída, sůl, tuha, síra, 

křišťál, ametyst, zlato). 

Hornina – skládá se z více nerostů (např. vápenec, pískovec, žula, mramor, 

uhlí). 

Drahokamy – jsou vzácné minerály (např. rubín, smaragd, diamant). 

Planeta Země se skládá z několika vrstev – litosféra. 

 

Přírodověda – PS str. 24 cv. 1 – pošli dnes přes WhatsApp 

https://www.youtube.com/watch?v=awkc3itjqMs
https://www.youtube.com/watch?v=db5dgHQhFTs
https://www.youtube.com/watch?v=_GGJxtLL848


 úterý 23. 3. 2021 

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

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

 

Český jazyk – PS str. 15 cv. 8 vylušti slovo, utvoř větu, vybarvi správně květinu, 

zjisti a napiš její název, PS str. 15 cv. 9 pouze doplň koncovky slovesných tvarů – 

pošli obě cvičení dnes přes WhatsApp   

Čtení – čti svoji knihu každý den, alespoň 15 minut 

  

Matematika – dnes po videokonferenci M vypracuj online test z matematiky 

https://forms.gle/R7UpoG6xuRJKUpWi6 

 

Vlastivěda – podívej se na video Kraje České republiky 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/6436-ucitelka-4-tr-kraje-ceske-republiky 

Vlastivěda – UČ str. 10, 11 – přečti si tyto stránky a prohlédni si obrázky 

Vlastivěda – podívej se na video Olomoucký kraj a pak vypracuj otázky. 

https://www.youtube.com/watch?v=mwdZyb613RE 

UČ str. 11 otázky 1-5 vypracuj písemně do sešitu – pošli dnes přes WhatsApp 

 

Vlastivěda – prohlédni si přílohy: Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královehradecký kraj, 

Pardubický kraj, Olomoucký kraj – budou se ti hodit k přípravě referátů, každý si 

může vybrat obrázek pro svůj kraj. 

 

 

https://forms.gle/R7UpoG6xuRJKUpWi6
https://edu.ceskatelevize.cz/video/6436-ucitelka-4-tr-kraje-ceske-republiky
https://www.youtube.com/watch?v=mwdZyb613RE


středa 24. 3. 2021 

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

Videokonference – 11:00 A 

 

Matematika – UČ str. 68 cv. 18 převeď jednotky, napiš do sešitu – pošli dnes přes 

WhatsApp 

Matematika – PS str. 17 cv. 5, 6 – pošli dnes přes WhatsA 

Čtení – čti svoji knihu každý den, alespoň 15 minut 

Čítanka – str. 103, 104, 105 Dívka na koštěti – přečti si dnes 

Otázky k textu: Proč se chtěla Saxana dostat do světa lidí? Proč v něm chtěla zůstat? Jak se do 

světa lidí dostala? Co bylo jejím klíčem k přechodu ze světa do světa? Svět Saxany je zdánlivě 

podobný světu lidí. V čem se světu lidí skutečně podobá? V čem se liší? Pokus se jinak než 

Honza Saxaně vysvětlit, co znamená mít rád. 

Přírodověda: zapiš nebo nalep si zápisky do sešitu 

NEŽIVÁ PŘÍRODA – Nerosty a horniny 

Horniny vznikají různými způsoby:  

Vyvřelé horniny (magnetické) – rozžhavená hmota se dostane na povrch 

Země a ztuhne (po výbuchu sopky) – žula, čedič. 

Usazené horniny – dlouhodobé usazování malých částeček – vápenec, 

rozpadem (zvětráváním) vyvřelých hornin – pískovec. 

Přeměněné horniny – např. mramor. 

Žula – složena ze 3 nerostů: živec, křemen, slída 

Využití: stavebnictví, těží se v lomech, Šumava, Jizerské hory, Jeseníky 

Vápenec – vápencová pohoří, bílá barva 

Využití: v průmyslu, těží se v Moravském krasu, na Olomoucku 

Mramor – přeměněná hornina působením vysokých teplot, stavebnictví 

 



čtvrtek 25. 3. 2021 

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

 

Čtení – čti svoji knihu každý den, alespoň 15 minut 

Český jazyk – UČ str. 105 cv. 21 a) b) doplň přes fólii, společná kontrola na 

videokonferenci 26. 3. 

Přírodověda – PS str. 25 cv. 3, 4, 6, 7 doplň – pošli dnes přes WhatsApp  

 

 

pátek 26. 3. 2021 

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

Čtení – čti svoji knihu každý den, alespoň 15 minut 

Matematika – podívej se na video – rovnoběžníky: 

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

Matematika – Geometrie vlastníma rukama: UČ str. 71 cv. 13, 14, UČ str. 72 cv. 16 

a) b) vytvoř – pošli dnes přes WhatsApp. 

 

 

TV + TČ + HV 

Proběhni se v přírodě, projeď se na kole, na koloběžce nebo jdi na procházku,  

podívej se na zahrádku, co všechno tam už kvete …… a hlavně dávej na sebe pozor! 

Doma si poslechni nebo zazpívej 

nějakou pěknou píseň vlastního výběru … … a měj se krásně. 

Hezký víkend…. 

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


ANGLICKÝ JAZYK  

Unit 5  

pondělí 22. 3. /úterý 23. 3. 

● učebnice 

str. 65/ cv. 2 – Napiš odpovědi do sešitu. 

● Procvičuj online slovní zásobu z 5. lekce. 

Zadej své jméno a soutěž se svými spolužáky, kdo nejrychleji najde správné dvojice. Vítěz si zaslouží 

jedničku. Můžeš soutěžit až do středeční videokonference, kde vyhlásím vítěze. 😊 

https://wordwall.net/play/5860/944/3181 

● Kdo ještě nebyl zkoušený, připraví si na středeční videokonferenci časování slovesa v přítomném čase 

prostém (kladné i záporné tvary). 

 

středa 24. 3.          Videokonference od 11:00. 

čtvrtek 25. 3. 

 ● Převeď věty do záporu. Stále procvičujeme přítomný čas prostý. (Present simple)  

Pozor na 3. osobu v jednotném čísle. 

Cvičení napiš do sešitu a pošli dnes na WhatsApp, nebo mail. Bude hodnoceno. Děkujil 

vzor: I get up at 6 o´clock. I don´t get up at 6 o´clock. 

1. Amy eats lunch at twelve o´clock. 2. You play basketball every day.  3. They read book in the evening. 

4. He talks to people. 5. Ben goes to school in the morning. 6. We watch TV in the evening. 7. Grandma 

swims in the afternoon. 8. I come home at four o´clock. 9. Lisa sings the song. 10. The children take a 

shower at ten o´clock. 

 

pátek 26. 3. 

● učebnice - str. 62/ Reading – Připomeň si ještě jednou poslech o Nedovi.                                        

                                                       Poslouchej, čti nahlas a překládej. 

Do sešitu písemně odpověz celou větou na následující otázky: Zkontrolujeme příští středu. 

1. Who is Ned Brown?    5. What does he do in the afternoon? 

2. Where does he live?    6. What does he do in the evening? 

3. What time does he get up?   7. What time does Ned go to bed? 

4. What time does he eat lunch?   8. Has he got a TV? 

https://wordwall.net/play/5860/944/3181


 



 





 



 


