
4. třída – distanční výuka (6. 4. – 9. 4. 2021)  

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

začínáme v úterý. Všichni si určitě odpočinuli a načerpali dostatek síly. Posílám 

nové úkoly a těším se na viděnou a na slyšenou. Pozor, v úterý začínáme už v 8:00, 

tak nezaspěte….  

Mějte krásný týden….  

 

úterý 6. 4. 2021  

Videokonference – 8:00 M – připrav si UČ, PS, sešit a potřeby na rýsování 

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

 

Český jazyk – UČ str. 107 cv. 28 doplň i/y a napiš do sešitu – pošli dnes přes 

WhatsApp   

Čtení – čti svoji knihu každý den, alespoň 15 minut 

  

Vlastivěda – připrav si referát o svém přiděleném kraji ČR – pošli do konce týdne 

přes WhatsApp 

Vlastivěda – podívej se na video a podle videa vytvoř mapu a pošli dnes přes 

WhatsApp 

https://www.youtube.com/watch?v=wBU-ypeFK2g 

Přírodověda – PS str. 27 cv. 3, 4 doplň a pošli dnes přes WhatsApp 

https://www.youtube.com/watch?v=wBU-ypeFK2g


středa 7. 4. 2021 

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

Videokonference – 11:00 AJ 

 

Čtení – čti svoji knihu každý den, alespoň 15 minut 

Čtení – zapiš knihu do čtenářského deníku a pošli do pátku přes WhatsApp 

Matematika – PS str. 19 cv. 3 – pošli dnes přes WhatsApp 

 

Přírodověda: zapiš nebo nalep zápisky do sešitu 

NEŽIVÁ PŘÍRODA – Vlastnosti látek 

Délka: V minulosti – stopa, loket, palec. Jednotky délky – milimetr (mm), 

centimetr (cm), decimetr (dm), kilometr (km). Měřidla: pravítko, krejčovský 

metr, posuvné měřidlo, tesařský metr, laserový dálkoměr. 

Hmotnost (váha): Hmotnost zjišťujeme vážením. Základní jednotkou je 

kilogram (kg). Další jednotky – gram (g), metrický cent (q), tuna (t). Váhy: 

osobní váhy, pružinové váhy (mincíř), pákové váhy, elektronické váhy. 

Teplota: Přesnou teplotu můžeme změřit teploměrem. Jednotky teploty – 

kelvin (K), stupeň Celsia (°C). Teploměry: Lékařský teploměr, Venkovní 

teploměr, Pokojový teploměr. 

Čas: Čas měříme hodinami. Jednotky času – sekunda, vteřina (s), minuta 

(min), hodina (h), den (d). Měřidla: náramkové hodinky, atomové hodiny, 

kyvadlové hodiny, Pražský orloj, stopky. 

 

Přírodověda: K zápiskům nakresli do sešitu PŘ měřidla (alespoň 2 ke 

každému druhu) a pošli dnes přes WhatsApp. 

 

 



čtvrtek 8. 4. 2021  

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

 

Český jazyk – PS str. 18 cv. 4, 5 splň opakovací úkoly a pošli dnes přes WhatsApp 

Český jazyk – UČ str. 109 cv. 8 a), b), cv. 9 doplň i/y, í/ý na fólii, toto cvičení si 

připrav na videokonferenci 9. 4.   

Čtení – čti svoji knihu každý den, alespoň 15 minut 

 

pátek 9. 4. 2021 

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

 

Matematika – PS str. 21 cv. 10 vynásob indickým způsobem – pošli dnes přes 

WhatsApp 

Vlastivěda – vylušti tajenku a pošli dnes přes WhatsApp 

 

 

 

TV + TČ + HV 

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

doma a sportuj…. 

Doma si poslechni nebo zazpívej nějakou pěknou jarní písničku … … a měj se krásně. 

Hezký týden … 

 

 

 



 

Vlastivěda – vylušti tajenku a pošli dnes přes WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANGLICKÝ JAZYK  

úterý 6. 4.  

● přepiš/vlep do slovníčku slovíčka ze 6. lekce + části lidského těla (do rámečků napiš anglicky části lidského 

těla) 

UNIT 6 
whose  /hu:z/     čí 
here  /hi:r/     tady, zde 
show me  /šau mi:/    ukaž mi 
all   /o:l/     všechno 
drum  /dram/     buben, bubnovat 
trumpet  /trampit/    trubka 
flute  /flu:t/     flétna 
tiny  /taini/     malinkatý 
shiny  /šainy/     lesklý 
gold  /gould/    zlatý, zlato 
shine  /šain/     lesknout se, zářit 
street  /stri:t/     ulice 
smile  /smail/     usmívat se 
hear  /hir/     slyšet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



● Opakuj slovíčka – části lidského těla 

https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms 

 

středa 7. 4.          Videokonference od 11:00. 

 

čtvrtek 8. 4.  

 ● učebnice  

str. 67/ cv. 2 – Poslouchej, čti a překládej. 

● pracovní sešit 

str. 52/ cv. 1 – Popiš části lidského těla. 

str. 52/ cv. 2 – Počítej a piš. Pracuj podle vzoru. 

str. 53/ cv. 2 – Roztřiď slovíčka. 

● zazpívej si písničku: This is me (To jsem já) 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=QkHQ0CYwjaI 

 

pátek 9. 4. 

● přelož do sešitu (dávej pozor na množné číslo) 

1. jeho nos  

2. její ruka  

3. jeho vlasy (slovíčko hair nemá množné číslo) 

4. moje hlava  

5. naše oči  

6. jejich uši 

7. tvoje nohy 

8. vaše chodidla 

9. moje paže 

10. tvoje rameno 

 Cvičení pošli dnes 

na WhatsApp 

nebo mail. Děkuji. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=QkHQ0CYwjaI

