
DISTANČNÍ VÝUKA 23.11. – 27. 11. 2020 – 4.A 

Máme za sebou 1.čtvrtletí školního roku, proběhla pedagogická rada. Byly navrženy 

známky a výchovná opatření. Vše se dozvíte s rodiči na Třídních schůzkách 24. 11. V 16:00 

online. Případně osobně na konzultaci 26.11. v 10:00 ve škole, kdo se nemůže připojit. 

Nadále pokračujeme ve výuce distančně, níže máte plán učiva na další týden. Buďte pečliví 

a pilní, jelikož se učíte hlavně pro sebe.  

PO 23. 11. 

ČJ – ústně na online výuce 32/10a,b,c, řešíme úkoly, práce s textem. Samostatná práce do 

sešitu 34/2a zapiš zelenou tabulku (pozor na užití mi/my). 

M – + a – do 10 000 zpaměti – 36/5 a 36/6 ústně na online hodině, rychlost výpočtů, 

samostatná práce 36/9 přepiš a vypočítej. 

ÚT 24. 11. 

ČJ – 34/3 doplň slova z nabídky a věty napiš 

M – 38/23 opakování, násobíme pod sebou, nezapomeň si držet desítky a vždy je připočítat 

VL – Pohoří uč. Str. 24 přečti si text, připomeň si hory z úkolu matematiky, sleduj jejich kóty. 

Jednotlivé hory jsou součástí velkých pohoří, zapamatuj si některé a ukaž si je na mapě ČR 

vzadu v učebnici na mapě. Vypracuj v pracovní učebnici 15/4,6 (cv. 5 je dobrovolné, jelikož 

jsme jej dělali v matematice) 

ST 25. 11.  

ČJ – ústně společně 34/4, tvoříme věty dle nabídky. Samostatně opakuj předpony a jejich 

správné zapsání 35/5b oranžová tabulka, přepiš do sešitu 

M – řešení slovních úloh společně bude zápis do sešitu 37/11, 12. Samostatná práce do 

sešitu 37/13, správně počítej řády, které patří k sobě, sleduj fialové bubliny 

PŘ – Dokonči bezobratlé živočichy, prostuduj uč.str. 22, vypracuj v pracovní učebnici 10/6. 

Obojživelníci – prostuduj uč.str.23, hlavně vývoj mladého jedince a vyplň v pracovní učebnici 

10/7. 

ČT 26. 11. 

ČJ – vyjmenovaná slova po P 37/5 připomeň si, zapiš do sešitu 36/2 celé 

M – zapiš celé 38/28 a vypočítej 

VL – Nížiny uč.str. 25 přečti si text, pracuj s mapou ČR a zapamatuj si některé nížiny 

v blízkosti velkých řek. Vypracuj v pracovní učebnici 16/2 pracuj s mapou a 16/3 (nápověda – 

VLTAVA, BÍLINA, MORAVA, LABE, JIZERA, OHŘE, BEROUNKA, ODRA) 



PÁ 27. 11.  

M GEOMETRIE – rýsování kolmic 35/1,2 (vše ukazuje i popisuje učebnice, když budeš 

postupovat stejně, tak se ti dílo určitě zdaří!) rýsuj do geometrického sešitu. 

ČJ SLOH – popis – přečteme si popis, který jsi vytvořil minulý týden a ukážeme si chyby!!! 

Nyní je třeba se jich vyvarovat. Napište popis postavy, kterou pohřešujete tak, aby ji policie 

mohla najít. Postupujte popořadě, nepřeskakujte informace. Alespoň 15 vět! 

PŘ – Savci prostuduj uč.str.19, sleduj složení kostry, ptáci uč.str. 20, sleduj složení kostry. 

Podle informací, které už znáš, vypracuj v pracovní učebnici 11/8. 


