
4. třída – distanční výuka (25. 1. – 28. 1. 2021) 

Dobrý den čtvrťáci, začíná poslední týden prvního pololetí a my stále pracujeme 

z domova. Posílám úkoly do čtvrtka, v pátek si užijte pololetní prázdniny! 

 

pondělí 25. 1. 2021 

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

Matematika – UČ str. 46 cv. 15 narýsuj do geometrického sešitu – pošli dnes přes 

WhatsApp 

Matematika  - UČ str. 47 cv. 17 vyřeš přes fólii, neposílej, zkontrolujeme v úterý 

 

ČJS - Vlastivěda – Život ve středověku, podívej se na motivační video 

https://www.youtube.com/watch?v=R8IM-KcQ8l0 

Vlastivěda – UČ str. 38, 39 přečti si v učebnici tyto dvě stránky a poslechni si 

písničku od Jana Wericha, z písničky si vypiš na papír povolání  

https://www.youtube.com/watch?v=pr0g_736Q5Q 

ČJS – Přírodověda  – opiš nebo nalep poznámky do sešitu 

Ptáci 

obratlovci – opeření, z předních končetin křídla, tělo je pokryto kůží s peřím 

peří – tepelně izoluje, je nezbytné pro schopnost létat, používá se při maskování 

rozmnožování – nerodí živá mláďata, snášejí vejce 

ptáky dělíme – krmivé (vlaštovka) rodiče mláďata krmí, nekrmivé (slepice), 

ptáky dělíme podle složky potravy – hmyzožraví (jiřička), semenožraví (holub), 

draví (káně), všežraví (kachna), stálí - stěhovaví 

https://www.youtube.com/watch?v=R8IM-KcQ8l0
https://www.youtube.com/watch?v=pr0g_736Q5Q


Ryby 

obratlovci – dýchají žábrami, žijí ve vodě, tělo – hlava, trup, ploutve, ocas, 

rozmnožování = tření – vajíčka, jikry, 

dělení ryb – podle příjmu potravy: masožravé (dravé), býložravé, všežravé 

podle místa – sladkovodní, mořské 

   

Plazi 

studenokrevní obratlovci - ještěrky, želvy, hadi krokodýli, tělo – zrohovatělá kůže, 

želvy – krunýř, rozmnožování – vejce s kožovitým obalem, živorodí – mláďata se 

líhnou z vajíček již v těle matky (zmije, slepýš) 

 

 

 

úterý 26. 1. 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. 45 cv. 1  - pošli dnes přes WhatsApp 

Pracovní list – „kočka“ – buď si vytiskni nebo slova opiš a doplň správný vzor - 

pošli dnes přes WhatsApp 

Čtení – čti svoji knihu každý den, alespoň 15 minut 

  

 

 



 

 



 

středa 27. 1. 2021 

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

Videokonference – 11:00 AJ 

 Matematika - PS 2 – str. 7 cv. 3 – pošli dnes přes WhatsApp 

Čtení – čti svoji knihu každý den, alespoň 15 minut 

 

čtvrtek 28. 1. 2021 

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

 

Opiš si tabulku do malého sešitu. 

Podstatná jména rodu mužského životného mají čtyři vzory: 

pán, muž, předseda, soudce. 

 

Podstatná jména rodu mužského neživotného mají dva vzory: 

hrad, stroj. 

Český jazyk -  UČ – str. 76 cv. 4 doplň a napiš do malého sešitu, 

UČ – str. 77 cv. 6 doplň a opiš básničku do malého sešitu – vše pošli dnes přes 

WhatsApp 

 Čtení – čti svoji knihu každý den, alespoň 15 minut  



ANGLICKÝ JAZYK  

Středa 27. 1.  od 11:00 videokonference. 

Unit 4 

● do školního sešitu přelož tato spojení.                Pošli do středeční videokonference. Děkuji. 

 (před přídavné jméno nezapomeň dát neurčitý člen a/an, v množném čísle se neurčitý člen nepoužívá)             

 vzor: bílá košile – a white shirt; velké boty – big shoes 

1. dlouhá sukně 2. zelené sako 3. krátký kabát 4. oranžové triko 5. nové rukavice 

6. hnědé kalhoty (trousers-mn.č.) 7. žluté šaty 8. hezká sukně 9. červené ponožky  

10. modré kraťasy 

 

● do školního sešitu si vlep/přepiš následující gramatický přehled                            

  Zvládni do středeční videokonference!  

 

● učebnice – str. 53/ cv. 2 – Poslouchej a čti! (poslech na stránkách školy) 

● pracovní sešit 

str. 34/ cv. 1 – Doplň otázku, zakroužkuj správnou odpověď! 

str. 34/ cv. 2 – Seřaď slova do správného pořadí! 

str. 35/ cv. 1 – Doplň rozhovor!  

str. 35/ cv. 2 – Doplň do nebo does! 

Budeme dělat společně při 

videokonferenci! Zbytek 

dodělej! 


