
Zadávaná práce od 9. 11. do 13. 11. 2020   Třída: 4. B 

Předmět Učební 
materiál 

Strana Cvičení Poznámky 

Český jazyk Učebnice 20 4 Napsat do školního sešitu - toto 

cvičení prosím napsat do čtvrtka. Ve 

čtvrtek proběhne kontrola při 

videokonferenci.  

 Pracovní sešit Pracovní sešit vybrán ke kontrole.  

 Pracovní list Označen jako 

PL 1 

Celá strana Cvičení 5 bude známkované – 

vypracujte ho samostatně kdykoliv 

v průběhu týdne.  Ostatní cvičení 

budou probírána při společných 

videokonferencích.  

 Pracovní list Označen jako 

PL 2 

Cvičení budou probírána postupně během 

videokonferencí.  

 Čtení Pokračujte ve čtení vlastní knihy. Pokud byste někdo knihu dočetl, 

vypracujte, prosím, Záznam o přečtené knize, který naleznete 

v Souborech v naší skupině v Teams. 

 FORMS V průběhu týdne budete mít ve Forms k vypracování drobný testík na 

opakování stavby slova (kořen, předpona, příponová část), na probrané 

předložky a předpony a opakování pravopisu (i, y po tvrdých a měkkých 

souhláskách, vyjmenovaná slova). Budete mít několik dní na vypracování.  

Matematika Učebnice 19 5-7 Cvičení budou probírána při 

videokonferencích. Na úterní 

videokonferenci si připravte cvičení 7- 

tabulku prosím zapsat do školního 

sešitu. 

 Pracovní sešit 8 celá Cvičení 3 na straně 8 bude 

známkované – vypracujte ho 

samostatně kdykoliv v průběhu 

týdne. 

Ostatní cvičení budou probírána při 

společných videokonferencích. 

 Početník Početník vybrán ke kontrole.  



 

Rozvrh videokonferencí naleznete v Souborech ve skupině Teams.  

 Geometrie Pracovní sešit 

str. 40 

Kapitola Porovnávání úseček-cvičení 1, 2. Probereme 

společně při některé z videokonferencí. 

Anglický jazyk Učebnice  

(skupina 1) 

 13-14 

14-15 

Opakování látky z minulého týdne. 

Naučíme se novou slovní zásobu, společně přečteme 

článek na str. 14. 

 Pracovní sešit 

(skupina1) 

13-14 Kontrola a dodělání zbylých cvičení. Opakování číslovek 

do 20. 

 Forms 

(skupina 1) 

Na čtvrtek si zopakujte číslovky od 1-20, napíšeme si na ně testík ve 

Forms.  

 Učebnice, 

pracovní sešit 

(skupina 2) 

Tento týden se setkáme na Teams v pondělí v 11:00 a ve čtvrtek v 8:00.  

POMŮCKY: učebnice, pracovní sešit, sešítek, žákovská knížka, penál.  

V pondělí si projdeme v učebnici na str. 13/ cv. 4, 6. V pracovním sešitě si 
společně uděláme na str. 13/ cv. 5. Po pondělní hodině si samostatně 
vypracujete v pracovním sešitě na str. 12/ cv. 2 (napíšete pouze pokyny 
pod obrázek) a na str. 13/ cv. 6.  

Samostatně se učíte i slovíčka lekce 1-5, vyzkoušíme si je ve čtvrtek. Ve 
čtvrtek si zkusíme zkoušení slovíček. Vyzkoušíme si poslech v učebnici na 
str. 14/ cv. 1. V pracovním sešitě si společně projdeme na str. 14/ cv. 3. 
Samostatně po hodině si uděláte v pracovním sešitě na str. 14/ cv. 1 a 2.  

 

Přírodověda Vyberte si jednoho živočicha, který žije v lese a vytvořte na něj referát. Pokud stihnete, mějte 

referát připravený na čtvrteční hodinu. Pokud nestihnete, nevadí, referát se bude odevzdávat 

v následujícím týdnu. Referát nemusí být dlouhý, Rozsahem asi 10- 15 kratších vět. Ideálně 

vypracovat na samostatný A4 papír. Referát musí obsahovat nadpis, jméno toho, kdo ho 

vypracoval, obrázek zvířete (může být nakreslený, vytištěný z internetu nebo vystřižený 

z nějakého časopisu) a důležité informace o zvoleném zvířeti (kde žije, jak vypadá, čím se živí, 

zda je to savec, pták, obojživelník, plaz, zajímavosti, atd.).  

Vlastivěda Učebnice 20-22 Přečíst, řeky si ukazujte na mapě ČR. Budeme ale také 

probírat při páteční videokonferenci. 

 Pracovní list 

(rybičky, kvíz 

Vodní rekordy) 

Pokuste se do pátku vyplnit pracovní list nebo alespoň jeho část. Pokud 

nestihnete, nevadí, uděláme společně.  



 



 



PL 2 

PROCVIČOVÁNÍ PŘEDLOŽEK A PŘEDPON 

1. Napiš správně, předpony kroužkuj červeně, přeložky zeleně 

 /před/běžný ___________________  /před/domem __________________    

/pod/horou ____________________  /nad/bytek ____________________    

/nad/lesem ____________________   /pod/oknem ___________________    

/pod/patek ____________________  /od/pověď ____________________     

/bez/peněz ____________________   /bez/radný ____________________      

/bez/zubu _____________________   /roz/dělal _____________________      

/roz/svítil _____________________   /bez/zubý _____________________         

/nad/pis ______________________   /vz/létnout ____________________          

2. Tvoř slova s předponami, spojuj části slov z prvního a druhého sloupečku, slova 

napiš na řádek. Alespoň dvě slova použij ve větách: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

věty: ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

OD-  

NAD- 

POD-  

PŘED- 

ROZ- 

BEZ- 

-PEČÍ                       -HODIT 

-HLAVÝ                  -NÉST 

-MOCNÝ                 -SKOČIT 

-POČET                   -LIDSKÝ 

-BĚHNOUT             -PRACOVAT 

- MYSLIT                -LOŽIT 


