
Přípravy týden od 2.11. – 6.11. 

4.třída 

 

Online výuka každou středu 9:00 matematika, 11:00 anglický jazyk 

 Matematika 

 

Pondělí 2.11. 

- Učebnice str. 30 – Čísla do 10 000 – pročíst cvičení 4 a cvičení 5 + cvičení 6 – ústně (nahlas!) 

- Učebnice str. 31/14 růžové příklady i se zkouškou! (zkouška pomocí písemného dělení) 

 

Úterý 3.11. 

- Učebnice str. 31/14 modré příklady i se zkouškou! (zkouška pomocí písemného dělení) 

- Početník str. 22/1,2 

 

Středa 4.11. 

Při online výuce si zopakujeme čísla do 1000 000, společně uděláme v početníku na str. 22/3,4. Kdo 

se nemůže online výuky zúčastnit, pracuje si sám. 

 

 

Čtvrtek 5.11. 

- Učebnice str. 32/17  

- Učebnice str. 32/20 - pouze ústně 

 

 

Pátek 6.11. 

- Učebnice str. 33 – pročíst červený text v horní polovině strany 

- Učebnice str. 33/3 (porovnáváš čísla, větší, menší, rovná se) 

 

 

Stále procvičovat násobilku!!! 

 

 

 

 

 



Anglický jazyk 

 

1) Přepiš do sešitu zápis: 

 

Tvoření otázky: 

 

Otázku vytvoříme změnou slovosledu, konkrétně prohozením podmětu a 

slovesa (prohodíme první dvě slova) 

 

Příklad. 

On je zelený – He is green 

Je on zelený? – Is he green? 

 

My jsme červení – We are red. 

Jsme my červení? – Are we red? 

 

 

2) Zkus přeložit věty do sešitu: 

 

Ty jsi modrý -  

Je ona černá? -  

Oni jsou hnědí –  

Jste vy bílí? –  

Já jsem růžová –  

 

Prosím o přeložení do středeční online hodiny, budeme si v ní 

kontrolovat. 

 

 

 

 

 



Český jazyk 

Na online hodiny mějte prosím připraveny všechny pomůcky do českého jazyka. 

Pondělí  

- Online hodina 11:00  

- Čítanka str. 40 

Úterý 

- PS str. 16/4 – zkontroluj s klíčem 

- Čj pamatuj – opiš žlutý rámeček z učebnice str. 17/nahoře 

Středa 

- Čj pamatuj – opiš zapamatujte si! z učebnice str. 17/nahoře 

- PS str. 16/1 

Čtvrtek  

- Online hodina 10:00 

- Čtení – čítanka str. 41 – 44, sešit 44/1 – odpověz na otázku do sešitu 

čtení 

- Sloh – PS str. 12/1, zkus i bambulku vyrobit  

Pátek   

- Online hodina 11:00 

- Čtení – čítanka str. 45 

 

 

VLASTIVĚDA 

- PS str. 7 

- Sešit: Brno – opiš odstavec (uč. Str. 10/nahoře) do sešitu  

 

 

 

PŘÍRODOVĚDA 4 
Ahoj žáci, učíme s o zvířátkách, to by se vám mohlo dobře dařit. Přečtěte si zadané strany 

v učebnici – doporučuji hlasité čtení a pak se pusťte do zápisu v sešitě. VELMI přivítám 

nalepené či namalované obrázky. Splňte úkol. Tentokrát budu zápis v sešitě známkovat, 



dejte si záležet, ano? Vynechávejte řádky, pište barevné nadpisy – však to známe. No a pak 

se zápis v sešitu budeme učit. 

Do sešitu: 

3. ŽIVOČICHOVÉ 

Vlastnosti živočichů    str. 15, 16 

Společné znaky: 

1. Přijímají vodu a potravu 

2. Vylučují z těla vodu, zbytky potravy, oxid uhličitý 

3. Dýchají 

4. Reagují na změny v přírodě 

5. Pohybují se 

6. Užívají smysly 

7. Rostou a vyvíjejí se 

8. Rozmnožují se 

 

Znáš smysly? 

Zrak, sluch, čich, hmat, chuť 

 

Jak dýchají? 

Vdech – vzduch s kyslíkem 

Výdech – vzduch s oxidem uhličitým 

 

Jak se rozmnožují? 

Rodí živá mláďata. 

Snášejí vejce. 

 

ÚKOL 

Uveď rybu, která rodí živá mláďata. 

Uveď 4 živočichy, kteří snáší vejce, ze kterých se líhnou živá mláďata. 

 

Živočichy dělíme na: 

1. OBRATLOVCE – mají kostru a páteř složenou z obratlů 

Ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci 

 

2. BEZOBRATLÉ – nemají kostru ani páteř s obratly 

Např. hmyz 

 


