
4. třída – distanční výuka (4. 1. – 8. 1. 2021) 

 

pondělí 4. 1. 2021 

VIDEOKONFERENCE – ČJ 10:00  Připrav si destičku a fixu, pracovní sešit Čj. 

VIDEOKONFERENCE – ČJS (VL/PŘ) 11:00 Připrav si destičku a fixu, pracovní sešity PŘ a 

VL. 

  

MATEMATIKA 

Vypočítej a překresli do malého sešitu, pošli dnes přes WhatsApp. 

 

20 : 10 =                               1 000 : 10 = 

200 : 10 =                             1 000 : 100 = 

200 : 100 =                           1 000 : 500 = 

60 : 20 =                                1 000 : 50 = 

600 : 2 =                                1 000 : 20 = 

600 : 20 =                              600 : 60 = 

 

 

PŘÍRODOVĚDA 

Pracovní sešit str. 8 cv. 10 škrtni rostliny, které do míst nepatří. 

Podívej se na video o zvířatech – příprava na nové téma (12 minut): 

https://www.youtube.com/watch?v=qRxxGYEasz8 

 

VLASTIVĚDA 

Pracovní sešit str. 19 cv. 5 doplň, co všechno Karel IV. vybudoval, pošli dnes přes WhatsApp. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qRxxGYEasz8


úterý 5. 1. 2021 

VIDEOKONFERENCE – M 8:00 

VIDEOKONFERENCE – M 11:00 

ČESKÝ JAZYK 

Zopakuj si vzory podstatných jmen rodu středního a ženského. 

 

 

Pracovní sešit str. 39 cv. 11 doplň i/y, í/ý a splň úkoly, pošli dnes přes WhatsApp. 

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

 

středa 6. 1. 2021 

VIDEOKONFERENCE – 10:00 ČJ 

VIDEOKONFERENCE – 11:00 AJ 

 

 MATEMATIKA 

Vypočítej do malého sešitu, pošli dnes přes WhatsApp. 

 

Pracovní sešit str. 35 cv. 7 – vypočítej, doplň místo barevných polí čísla, pošli dnes přes 

WhatsApp. 



čtvrtek 7. 1. 2021 

VIDEOKONFERENCE – 8:00 M 

ČESKÝ JAZYK 

Čtení – čti svoji knihu každý den, alespoň 15 minut a pošli prázdninový zápis čtenářského 

deníku, který byl tvým úkolem. 

Učebnice str. 64 cv. 12 – cvičení napiš do malého sešitu, hádej rostlinu, napoví ti obrázek, 

pošli dnes přes WhatsApp. 

 

 

 

pátek 8. 1. 2021 

VIDEOKONFERENCE – ČJ 10:00 

MATEMATIKA 

Pracovní sešit str. 36 cv. 1, 2, 3, 4 – opakovací cvičení. Tuto stránku vypracuj, ale neposílej, 

hodnocení a kontrola bude ve škole. 

 

TV + TČ + HV 

Jděte se projít nebo proběhnout do přírody, třeba si postavte sněhuláka. 

Všem přeji co nejkrásnější první týden roku 2021.  

 

 

 



ANGLICKÝ JAZYK 4. TŘÍDA  4. 1. – 8. 1. 2021 

Středa 6. 1. od 11:00 videokonference. 

Unit 3 

● Opakování slovní zásoby U3. Vylušti křížovku!                                                                               

Tajenku mi pošli do středeční videokonference na mail nebo WhatsApp. Děkuji!    

1.sport; 2. mít rád; 3. nůžky; 4. fotbal; 5. ale; 

6. lepidlo; 7. šťáva, džus; 8. (na)malovat;                                       

9. oblečení; 10. lepit 

 

                                                 
      
                                                              
      
                                           
   

      
                                                   
      
                                                        
                                                  

 

● učebnice  

str. 44/ Reading – Znovu si přečti a přelož text.  

str. 45/ cv. 1 – Uděláme společně při videokonferenci. 

str. 46/ cv. 1, cv. 2 – Poslechové cvičení. Poslouchej a napiš do školního sešitu 
písmenka ve správném pořadí. Poslech najdeš opět na stránkách školy.                                                                                                        

Poslechové cvičení mi pošli do pátku 8. 11. na WhatsApp nebo mail. Děkuji!  

● pracovní sešit 

str. 26/ cv. 1 – Přečti si text a doplň o jaký dárek se jedná. 

str. 26/ cv. 2 – Odpověz na otázky. Odpovědi najdeš ve cv. 1. Odpovídej celou větou. 

  Stránku 26 v PS zkontrolujeme ve středu při videokonferenci. 

str. 27/ cv. 1, 2, 3, 4 – Dokonči slovíčka a čti. 

str. 27/ cv. 5 – Doplň do vět slovíčka ze stránky 27. 

                  

                 

                     

                     

                

                 

                 

                 

                    

                  



 

 

 

 

 

 

 

                                                     
                                                                 
                                               
    

                                                        
                                                         
                                                        

 

 

 

 

 

 


