
16

16-17 růžové rámečky

13

obě

vlastní kniha

Pracovní list všechna cvičení
list rozdán ve škole

Alespoň hodinu tento týden věnujte čtení

vlastní knihy. Poté se pokuste napsat krátký 

dopis hlavnímu hrdinovi. Představte si, že 

máte možnost si s ním promluvit. Co byste 

mu řekli? Setkali byste se s ním rádi? 

Poradili byste mu něco? Napište hlavnímu 

hrdinovi alespoň 10 vět na papír a můžete 

přidat i obrázek vás s touto postavou. :)

Pro rychlíky- 

nepovinná cvičení

V průběhu týdne bude ve Forms, které je součástí 

Office365 

 vytvořeno opakovací cvičení- vysvětlím při 

videokonferenci.

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action

=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&se

arch1=01.+Tvary+slov&topic=01.+Ko%C5%99en+-

+slova+p%C5%99%C3%ADbuzn%C3%A1#selid 

Přečíst si a zopakovat v 

případě, že byste si 

nebyli jisti při 

vypracovávání zadané 

práce, ale budeme 

určitě opakovat při 

videokonferencích.

Předmět Učební materiál Strana Cvičení Poznámky

Český jazyk

Učebnice
3

cvičení napsat do 

školního sešitu

Pracovní sešit všechna cvičení kontrola z minulého

 týdne

Forms

Čtení

Zadávaná práce od 19. 10. do 23. 10 2020         Třída: 4. B
Rozvrh videokonferencí naleznete na konci. Přeji vám krásný týden! :)
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Pracovní sešit 4 4,6,7,8 kontrola z minulého

 týdne

13 modrý rámeček

Násobení, dělení 

číslem

 10 a 100- připomeňte 

si v modrém rámečku 

postup, pokud byste se 

nemohli zúčastnit 

úterní 

videokonference.

Učebnice

6 všechna cvičení

Do úterní 

videokonference

 prosím vypracovat

 cvičení 1-3.

Matematika

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action

=show&class=4&subject=Matematika&search1=16.+N%C3

%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+%C4%8D%C3

%ADsly+10%2C+100%2C+1+000#selid 

Pro rychlíky- 

nepovinná cvičení

39 1

Početník 10 celá strana

Do úterní 

videokonference 

cvičení nedělat- 

postup budeme 

opakovat společně.

Geometrie

(pracovní sešit)
38 5,6

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=Matematika&search1=16.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+%C4%8D%C3%ADsly+10%2C+100%2C+1+000#selid 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=Matematika&search1=16.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+%C4%8D%C3%ADsly+10%2C+100%2C+1+000#selid 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=Matematika&search1=16.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+%C4%8D%C3%ADsly+10%2C+100%2C+1+000#selid 
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Anglický jazyk

Učebnice

(Myslivcová)
10- 11 články zopakovat čtení

a překlad článků

Učebnice

(Stixová)
10- 11 slovní zásoba, čísla

Nové učivo bude

 probíráno při 

videokonferenci ve 

čtvrtek 22. října

 od 8:00 

Pracovní sešit

(Stixová)
10 3

Samostatně vypracovat- termín odevzdání 

bude 

po podzimních prázdninách.

Přečtěte si, prosím, příslušné strany v 

učebnici- nové pojmy si probereme

 při čtvrteční videokonferenci.

Pracovní list

11 5 cvičení udělat ústně-

věty číst nahlas

Pracovní sešit

(Myslivcová)
10- 11 zbylá cvičení

Nové učivo bude

 probíráno při 

videokonferenci ve 

středu 21. října

 od 8:30

obě strany

Vlastivěda

Učebnice 6- 11

Přírodověda

Učebnice 14

Pracovní listy

NUMBERS

Číslovky od 13 do 19 tvoříme pomocí základní číslovky a přidáním  – TEEN na konec 

slova.

V některých případech nastanou změny v pravopise.

13 – THIRTEEN !!! / frtýn /

14 – FOUR + TEEN = FOURTEEN / fótýn /

15 – FIFTEEN !!! / fiftýn /

16 – SIX + TEEN = SIXTEEN / sikstýn /

17 – SEVEN + TEEN = SEVENTEEN / sevntýn /

18 – EIGHT + TEEN = EIGHTEEN /ejtýn /

19 – NINE + TEEN = NINETEEN /najntýn /

Číslovka 20 se tvoří přidáním – TY na konec slova.

20 – TWENTY / tventy / !!!

Skupina paní učitelky Stixové si toto napíše nebo nalepí do sešitu na 

angličtinu!

kapitola Houby přečíst si

Ve čtvrtek si společně zkontrolujeme úkoly z minulého

 týdne.

9 5, 6



     

 
8:00-45 9:00-9:45 9:55-10:40 10:55-11:40 

pondělí     

úterý 
 český jazyk matematika 

matematika 

(geometrie) 

středa 
anglický jazyk 

(Myslivcová) 
matematika český jazyk český jazyk (čtení) 

čtvrtek 
anglický jazyk 

(Stixová) 
český jazyk matematika přírodověda/vlastivěda 

pátek 
 

konzultační 

hodina 

konzultační 

hodina 
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úterý 
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matematika 

(geometrie) 

středa 
anglický jazyk 

(Myslivcová) 
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čtvrtek 
anglický jazyk 

(Stixová) 
český jazyk matematika přírodověda/vlastivěda 

pátek 
 

konzultační 

hodina 

konzultační 

hodina 
 

 


