
Zadávaná práce od 16. 11. do 20. 11. 2020   Třída: 4. B 

Předmět Učební 
materiál 

Strana Cvičení Poznámky 

Český jazyk Pracovní sešit 15 dole  1 

Předložka bez, předpony roz-, bez-, vz. 

Cvičení bude probíráno během 

videokonference. 

 Pracovní sešit 16 2-4 

Cvičení 2 a 4 budou probírána 

postupně během videokonferencí. 

Cvičení 3 bude známkované. 

Vypracujte kdykoliv v průběhu týdne 

samostatně. 

 Čtení Pokračujte ve čtení vámi zvolené knihy. 

 Sloh 
Pracovní sešit 

str. 20 

Slohové cvičení-přihláška. Cvičení uděláme společně 

během videokonference. 

Matematika Pracovní sešit 9 Celá strana 

Nová látka-vysvětlíme si společně 

během videokonference ve středu, 

poté samostatně vypracujete cvičení 

2, které bude známkované. 

 Početník 16 První sloupec 
Cvičení uděláme společně během 

středeční videokonference. 

Anglický jazyk 
Učebnice 

(skupina 1) 
14-15 

Opakujte si slovíčka z této lekce. Společně si přečteme a 

přeložíme cv. 1 na str. 14. Rozhovory na straně 15 

uděláme také společně při čtvrteční videokonferenci. 

 
Pracovní sešit 

(skupina 1) 
14-15 

Samostatně udělejte 14/1. Nezapomeňte anglické 

slovíčko do řádku napsat několikrát, abyste se ho naučili 

psát co nejlépe. Cvičení 4 na straně 15 uděláme 

společně. 

 

Učebnice, 

Pracovní sešit 

(skupina 2) 

Naše on-line setkání tento týden proběhne 19. listopadu v 8:00. 

Ve čtvrtek si vyzkoušíme testík na slovíčka (lekce 1-5), jak jsme se 

domlouvali. Takže se nezapomeňte připravit. Společně si v učebnici 

poslechneme písničku str. 14/ cv. 2 a vyzkoušíme si rozhovory str. 15/cv. 

3 a 4. Samostatně po hodině si do sešítku napíšete datum a nadpis MY 

FAMILY a pod něj nakreslíte a popíšete svoji rodinu v AJ.  

Všechny samostatné úkoly si zkontrolujeme další on-line hodinu. 

 



 

Milé děti,  

v pondělí a úterý (16. a17. listopadu) nebudou videokonference. Během těchto dvou dní si především odpočiňte, 
případně se věnujte dodělání úkolů, které jste nestihli, a opravám v pracovních sešitech. Také prosím, aby ten, kdo 
ještě nevyplnil testík z českého jazyka, odkaz je v OBECNÉ stránce v TEAMS, ať tak udělá. Měl být vyplněný do 
neděle, ale někteří z vás jej dosud nevyplnili, nechám vám proto čas do konce úterý. Pak už vyplnění ale možné 
nebude vůbec. 
Na pondělí je pro vás místo klasického učení připravená Podzimní výzva. Jedná se o 5 úkolů, které byste za pondělí 
měli splnit. Stačí splnit alespoň čtyři, ale když stihnete všech pět, budu moc ráda. Pokud nestihnete žádný, nedá se 

nic dělat, ale zkuste se alespoň do některých pustit. Odměna ve formě jedničky vás nemine.       

 
Podzimní výzva 

1. Prvním úkolem je nachodit alespoň 10 000 kroků. Někteří máte krokoměr v telefonu, někdo v hodinkách a kdo 
nemáte, vyrazte na hodně dlouhou procházku a její trasu se poté pokuste zakreslit do jednoduchého plánu. Co je 

plán, si jistě pamatujete z vlastivědy, nedávno jsme se tomu věnovali.       Po splnění si počet kroků v telefonu nebo 
na hodinkách vyfoťte a fotografii s ostatními zdokumentovanými výzvami mi pošlete, klidně do soukromé zprávy 
v Teams. 

2. Další výzva souvisí s procházkou. Zkuste při procházce posbírat nějaké listy, kaštany, větvičky, žaludy, … a doma 
z těchto přírodnin vytvořte nějaký obrázek nebo výrobek. Můžete tvořit klidně i v přírodě. Takovému tvoření se říká 
Land art. Nezapomeňte váš obrázek, výrobek nebo něco, co jste vytvořili v přírodě, vyfotit a opět mi poslat.  

3. Třetí výzva je napsat básničku, pohádku nebo krátký příběh s podzimní tématikou. Moc se těším na vaše nápady. 
Napište na papír, vyfoťte a opět mi pošlete. 

4. Předpolední výzvou je zeptat se rodičů nebo prarodičů na 17. listopad 1989. Tento den máme státní svátek, také 
jsme si o něm už něco málo říkali ve vlastivědě, ale možná vám vyprávění rodičů nebo prarodičů tento - pro naši 
republiku významný den - přiblíží o něco více. Jejich vyprávění si zapište na papír. Pokud rodiče nebo prarodiče 
nejsou původem z České republiky, tento den nezažili, zkuste doma s rodiči vyhledat alespoň základní údaje o tomto 
dni. Papír, kam si odpovědi zaznamenáte, opět vyfoťte.  

5. Poslední výzva je určitě nejlepší, ale také nejnáročnější.       Ale také proto se to jmenuje VÝZVA. Pokuste se něco 
vymyslet sami. Může to být jakákoliv činnost, na kterou běžně třeba nemáte čas, mohli byste tím udělat radost 
někomu jinému, zpříjemníte si tím den s rodinou, naučíte se něco nového. atd. Pouze to ale musí být něco, k čemu 
nepotřebujete telefon, počítač nebo notebook. Kromě dokumentace výzev by se internet a počítače neměly použít 
k žádné výzvě. A samozřejmě pokud ta výzva budou souviset s podzimem, bude to úplně nejlepší. 

Velmi se na vaše nápady a splněné výzvy těším. Já výzvu splním také a ve středu si můžeme pondělní den zhodnotit. 

Další kontrola pracovních sešitů bude až v pondělí 23. 11. 2020 

Přírodověda Učebnice Pracujte s učebnicí při vyhledávání informací do pracovních listů. 

 Pracovní listy 11 celá 
Vypracujte samostatně. Cvičení bude 

známkované. 

  12  
Budeme probírat společně během 

videokonference ve čtvrtek.  

Vlastivěda Učebnice 
Pracujte s učebnicí (strana 20-23) při vyhledávání informací do 

pracovního listu. 

 Pracovní list 
Do pátku zkuste vyplnit první cvičení z pracovního listu. Druhé cvičení 

uděláme společně při páteční videokonferenci. 



Pracovní list vlastivěda- VODSTVO ČR 

 

 

 


