
4. třída – distanční výuka (9. 11. – 13. 11. 2020) 

 

pondělí 9. 11. 2020 

VIDEOKONFERENCE – ČJ 10:00 – domácí četba, připrav si svou knihu. 

VIDEOKONFERENCE – ČJS (VL/PŘ) 11:00 – Po skončení videokonference se podívej na 

video Přemyslovská knížata a pak podle videa udělej v pracovním sešitě str. 11 cv. 1, 2, 3, 

úkoly splň průběžně během týdne, nezapomeň. 

https://www.youtube.com/watch?v=DiekBlQhsJ8 

 

MATEMATIKA 

Pracovní sešit str. 23 cv. 10 vypočítej pouze příklady a tabulku nedělej, příklady pošli dnes 

přes WhasApp. 

Opiš a vypočítej toto cvičení do malého sešitu a pošli dnes přes WhatsApp. 

 

 

úterý 10. 11. 2020 

VIDEOKONFERENCE – dnes nebude, protože nepůjde elektrický proud.  

ČESKÝ JAZYK  

Učebnice str. 41 cv. 11 doplň správná písmena přes fólii, pošli dnes přes WhatsApp ke 

kontrole. 

https://www.youtube.com/watch?v=DiekBlQhsJ8


Pracovní sešit str. 23 cv. 3 cvičení vypracuj, ale neposílej, zkontrolujeme společně ve středu. 

Čítanka – Wolfgang Amadeus Mozart str. 29, 30, 31, 32 – přečti si o životě tohoto skladatele. 

Podívej se na video o slovesech    https://www.youtube.com/watch?v=AeVpA9_tQmw 

 

MATEMATIKA 

Pracovní sešit str. 23 cv. 9 vybarvi části obrázku, pošli dnes ke kontrole. 

Na čtvrtek si připrav 1 čtvercovou mříž (předloha je na stránkách školy). 

 

středa 11. 11. 2020 

VIDEOKONFERENCE – 10:00 ČJ 

VIDEOKONFERENCE – 11:00 AJ 

 MATEMATIKA 

Pracovní sešit str. 22 cv. 6 doplň tabulku pro autobus a pošli přes WhatsApp.   

Opiš příklady písemného odčítání do malého sešitu, vypočítej a pošli přes WhatsApp. 

 

čtvrtek 12. 11. 20 

VIDEOKONFERENCE – 8:00 M 

VIDEOKONFERENCE – 11:00 M 

ČESKÝ JAZYK 

Učebnice str. 43 cv. 20 napiš do malého sešitu, doplň i/y a pošli přes WhatsApp ke kontrole. 

Pracovní sešit str. 25 cv. 9 napiš správně, neposílej, zkontrolujeme společně v pátek. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AeVpA9_tQmw


 

pátek 13. 11. 2020 

VIDEOKONFERENCE – ČJ 10:00 

Čtení – čti svoji knihu každý den, alespoň 15 minut, na pondělí si připrav krátké vyprávění o 

své knize – ústně. 

 

MATEMATIKA 

Pracovní list – vypracuj, neposílej, zkontrolujeme v dalším týdnu. 

Pracovní list si můžeš vytisknou jako přílohu na stránkách školy, příklady si můžeš opsat do 

sešitu nebo na list papíru. Rozhodni se podle svých možností. 

 

VLASTIVĚDA 

Podívej se znovu na video Přemyslovská 

knížata a zkontroluj si Pracovní sešit str. 11 cv. 

1, 2, 3 podle videa. 

https://www.youtube.com/watch?v=DiekBlQhsJ8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DiekBlQhsJ8


 

ANGLICKÝ JAZYK 4. TŘÍDA  9. 11. – 13. 11. 2020 

Středa 11. 11. od 11:00 videokonference 

Unit 1  

I tento týden budeme procvičovat Present continuous (přítomný čas průběhový) 

● učebnice 

str. 28/ Reading – pusť si nahrávku (poslech na stránkách školy) 

- přečti si text a přelož 

str. 29/ cv. 1 – přečti si větu a dokonči ji (vyber správné slovíčko) 

 

● modrý pracovní sešit 

str. 6/ cv. 1 – přečti si věty a doplň k obrázkům správný den 

str. 6/ cv. 2 – piš věty v přítomném čase průběhovém (použij slovesa z nabídky) 

str. 8/ cv. 2 – doplň správné písmeno (Dny v týdnu píšeme s velkým začátečním písmenem!) 

 

● průběžně se uč slovíčka z 1. lekce 

https://wordwall.net/play/5858/811/939 Zadej své jméno (mám tak zpětnou vazbu, že jsi 

slovíčka procvičil/a) a hledej správné dvojice. 

 

● učebnice str. 6 -7 – do domácího sešitu napiš 10 vět v přítomném čase průběhovém 

(dělali jsme ústně minulý týden při videokonferenci) 

 

 

 

 

 

Tato cvičení 

zvládni do 

středeční 

videokonference!  

 Toto cvičení (10 vět) pošli do pátku na můj mail: 

kulova@zsvacov.cz, nebo pošli na WhatsApp.  

Děkuji! Bude hodnoceno! Známka se objeví na Školeonline. 

https://wordwall.net/play/5858/811/939
mailto:kulova@zsvacov.cz


 

 

 


