
4. třída – distanční výuka (29. 3. – 31. 3. 2021)  

Dobrý den čtvrťáci, zdravím Vás v novém Velikonočním týdnu. Tento týden je 

velmi krátký, proto si ho pěkně užijeme. I přesto splníme všechny úkoly a společně 

se budeme těšit na Velikonoce. Přeji všem hezké velikonoční přípravy a těším se na 

viděnou a na slyšenou…  

Mějte se krásně…. EŠ  

 

pondělí 29. 3. 2021 (MODRÉ PONDĚLÍ) 

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

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

 

Matematika – PS str. 18 cv. 7 – doplň tabulku – pošli dnes přes WhatsApp 

Bilandské číslo: 

Ag = 1, Bg = 10, Cg = 100, Dg = 1000, Eg = 10000 

 

 

 

Matematika – PS str. 16 cv. 3 na videokonferenci 30.3. si připrav obdélník o 

rozměrech 16 x 7 cm, budeme s ním pracovat. 

Čítanka – str. 106, 107 Životopis jezinky – přečti si dnes 

Otázky k textu: Kdo se v tomto vypravování dostal z jednoho světa do jiného a jakým způsobem? Čím byly 

oba světy odděleny? Rozhraní jakých dvou světů autorka popisuje? Popiš, jak si je představuješ? Ten jiný 

svět je ve vyprávění líčen jako podobný světu lidí. V čem? Přečti příslušné věty. 



ČJS – Vlastivěda – podívej se na video Moravskoslezský kraj 

https://www.youtube.com/watch?v=8Fuzr1pQTFc 

ČJS – Vlastivěda 

Vyhledej na internetu a vylušti, nalep nebo napiš do sešitu– pošli dnes přes 

WhatsApp 

V roce 1993 byla v Havířově založena hudební skupina 

…………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kCLhBugFj8M 

 

 

Vlastivěda – podívej se na video Jihomoravský kraj 

https://www.youtube.com/watch?v=Bn7fbGQUUsw 

Vlastivěda – PS str. 6 doplň – pošli dnes přes WhatsApp 

https://www.youtube.com/watch?v=8Fuzr1pQTFc
https://www.youtube.com/watch?v=kCLhBugFj8M
https://www.youtube.com/watch?v=Bn7fbGQUUsw


Přírodověda: vyluštění je dobrovolné za velikonoční jedničku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pošli dnes přes WhatsApp. 

 

 

Přírodověda – připrav si ke kontrole svůj 

sešit, ofoť poslední 3 stránky, podívám se 

na úpravu a pěkné vedení celého sešitu – 

pošli dnes přes WhatsApp 



úterý 30. 3. 2021 (ŠEDIVÉ ÚTERÝ) 

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

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

 

Český jazyk – PS str. 16 cv. 10 – pošli 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/v1To5js9FP8PZFpp9 

 

Vlastivěda – podívej se na video Jihočeský kraj 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/2104-jihocesky-

kraj?vsrc=predmet&vsrcid=prirodoveda-vlastiveda%7E1-stupen-zs 

Vlastivěda – UČ str. 13, 14, 15 – přečti si tyto stránky a prohlédni si obrázky 

Vlastivěda – podívej se na video Plzeňský kraj 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/2146-plzensky-

kraj?vsrc=predmet&vsrcid=prirodoveda-vlastiveda%7E1-stupen-zs 

 

Vlastivěda – PS str. 7 cv. 9, 10 doplň a pošli dnes přes WhatsApp 

 

Vlastivěda – prohlédni si přílohy: Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj, Jihomoravský 

kraj, Kraj Vysočina, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj – budou se ti hodit k přípravě 

referátů, každý si může vybrat obrázek pro svůj kraj. 

 

https://forms.gle/v1To5js9FP8PZFpp9
https://edu.ceskatelevize.cz/video/2104-jihocesky-kraj?vsrc=predmet&vsrcid=prirodoveda-vlastiveda%7E1-stupen-zs
https://edu.ceskatelevize.cz/video/2104-jihocesky-kraj?vsrc=predmet&vsrcid=prirodoveda-vlastiveda%7E1-stupen-zs
https://edu.ceskatelevize.cz/video/2146-plzensky-kraj?vsrc=predmet&vsrcid=prirodoveda-vlastiveda%7E1-stupen-zs
https://edu.ceskatelevize.cz/video/2146-plzensky-kraj?vsrc=predmet&vsrcid=prirodoveda-vlastiveda%7E1-stupen-zs


Český jazyk – vyplň a nakresli pracovní list a pošli dnes přes WhatsApp 



středa 31. 3. 2021 (ŠKAREDÁ STŘEDA) 

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

Videokonference – 11:00 AJ 

 

Čtení – čti svoji knihu každý den, alespoň 15 minut 

Český jazyk – vytvoř velikonoční přáníčko, napiš text, dej si záležet – pošli dnes 

přes WhatsApp 

 

Přírodověda: zapiš nebo nalep zápisky a obrázky do sešitu 

NEŽIVÁ PŘÍRODA – Vlastnosti látek 

Všechno kolem nás je tvořeno látkami. Pevné látky – nemění svůj tvar, mají 

různou tvrdost, pružnost nebo tvárnost (železo, dřevo). Kapalné látky – mají 

tvar nádoby, ve které se nacházejí, jsou tekuté a nestlačitelné (voda, olej). 

Plynné látky – tvar je nestálý, mění se s nádobou, jsou rozpínavé a stlačitelné 

(vzduch, vodní pára). Můžeme měřit hmotnost (váhu), čas, vzdálenost či 

teplotu. Ke srovnání nám slouží pěvně stanovené jednotky – Mezinárodní 

soustava jednotek (SI). MĚŘIDLA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TV + TČ + HV 

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

připrav si proutky na pomlázku, nabarvi vajíčka, pomoz mamince nebo babičce s pečením 

velikonočního beránka či mazance …… a hlavně si užij Velikonoce… 

Doma si poslechni nebo zazpívej 

nějakou pěknou jarní písničku … … a měj se krásně. 

Hezké Velikonoce …. 

 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK  

Unit 5  

pondělí 29. 3. /úterý 30. 3. 

● Na papír/ čtvrtku A4 vypracuj projekt „My day“. Popiš svůj den. Piš věty v přítomném čase prostém, text 
doplň o obrázky. Dej si na své práci záležet! Budu hodnotit celkovou úpravu, písmo, správnost textu! 

Budu se těšit na vaše krásné a kreativní práce. 😊   
 

Do středy pošli projekt na můj mail nebo WhatsApp. Bude hodnocen. Děkuji! 

 
 
středa 31. 3.          Videokonference od 11:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 













 


