
4. třída – distanční výuka (23. 11. – 27. 11. 2020) 

 

pondělí 23. 11. 2020 

VIDEOKONFERENCE – ČJ 10:00 Připrav si krátké vyprávění o své knize. 

VIDEOKONFERENCE – ČJS (VL/PŘ) 11:00 Zkontrolujeme úkoly z minulého týdne v PS. 

 

MATEMATIKA 

Připomínám postup při dělení jednomístným číslem: 

Pracovní sešit str. 26 cv. 8 vyděl a výsledky zaokrouhli na stovky, pošli dnes přes WhatsApp. 

Celý týden si procvičuj malou násobilku (kdo potřebuje). 

 

PŘÍRODOVĚDA 

Pracovní sešit str. 3 cv. 1 popiš části těla houby s lupeny a rourkami, můžeš použít sešit nebo 

učebnici, pošli dnes přes WhatsApp. 

 

 

 



úterý 24. 11. 2020 

VIDEOKONFERENCE – M 8:00 

VIDEOKONFERENCE – M 11:00 

ČESKÝ JAZYK 

Podstatná jména dělíme na základě rodu a 

koncovek jejich různých tvarů do skupin. 

Každou skupinu zastupuje její vzor. 

Podstatná jména rodu středního mají čtyři 

vzory: 

 město, moře (2. p. moře), kuře (2. p. 

kuřete), stavení. 

 

Pracovní sešit str. 28 cv. 6 doplň slova a barevně označ podle zadání, pošli přes WhatsApp. 

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

 

středa 25. 11. 2020 

VIDEOKONFERENCE – 10:00 ČJ 

VIDEOKONFERENCE – 11:00 AJ 

 MATEMATIKA 

Procvičuj indické násobení do sešitu nebo na papír nebo přímo sem, pošli přes WhatsApp. 

 



čtvrtek 26. 11. 2020 

VIDEOKONFERENCE – 8:00 M 

 

ČESKÝ JAZYK 

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

Pracovní sešit str. 29 cv. 7 rozděl věty čárami na slova a doplň i/y, splň úkoly v zadání, pošli 

přes WhatsApp. 

Zapiš do čtenářského deníku s dnešním datem, kam jsi ve čtení došel a přines pak do školy. 

 

pátek 20. 11. 2020 

VIDEOKONFERENCE – ČJ 10:00 

 

MATEMATIKA 

Učebnice str. 34 cv. 12 je to úkol z geometrie, budeš rýsovat do mříže. Narýsované obrázky 

pošli přes WhatsApp. Kdo bude potřebovat radu, ozve se. 

 

TV + TČ + HV 

Jděte se projít nebo proběhnout do přírody, nasbírejte si větvičky a přírodniny a pomozte 

doma vytvořit adventní věnec, při práci si zazpívejte písničku…. 

Snad se již brzy uvidíme, přeji vám hezký první adventní víkend…… 

 

 



ANGLICKÝ JAZYK 4. TŘÍDA  23. 11. – 27. 11. 2020 

Středa 25. 11. od 11:00 videokonference. 

Unit 2 

Tento týden začneme 2. lekci. 

● Opiš si do slovníčku slovíčka z této lekce 

swing    /sving/   houpačka                                                               
slide    /slaid/   klouzačka                                                      
roundabout   /raondebaut/  kolotoč                                                                  
ring    /kruh/   kruh                                                           
hand    /hend/   ruka                                                                         
this    /dis/   tento                                                         
these    /di:z/   tyto                                                                         
that    /det/   tamten                                                                
those    /douz/   tamty                                                             
playtime   /pleitaim/       přestávka (ve škole)                                     
playground   /pleigraund/  hřiště                                                           
throw    /θrou/   házet                                                              
hop    /hop/   poskakovat                                                         
skip    /skip/   skákat                                                          
shout    /šaut/   křičet, řvát                                                         
square    /skver/   čtverec                                                                    
circle    /s:kl/   kruh                                                                      
stone    /stoun/  kámen                                                                                               
quickly    /kvikly/  rychle                                                                                               
slowly    /slouly/  pomalu                                                                                                 
down    /daun/   dolů, dole 

● učebnice 

str. 33/ cv. 2 – Poslouchej, čti a překládej.  Poslechni si cvičení do středeční videokonference! 

● pracovní sešit 

str. 12/ cv. 1 – Zakroužkuj slovesa. 

str. 12/ cv. 2 – Doplň do vět slovesa ze cv. 1.      Zkontrolujeme ve středu při videokonferenci!                                                          

(Pozor! V 5. a 6. větě je sloveso CAN (umět, moci), doplníš sloveso v infinitivu. Ostatní tvary 

sloves budou v přítomném čase průběhovém, nezapomeň na koncovku -ing.) 

str. 12/ cv. 3 – Doplň slovíčka do křížovky. 

str. 16/ cv. 1 – Přečti si věty pod obrázkem a doplň jména. 

str. 16/ cv. 2 – Pracuj opět s obrázkem a doplň jména. 



 

 

 

 

 


