
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 4.B. 

Třídní učitel:  Mgr.Anna Tíková 

Zadávací období: 18.1.-22.1. 

Třída: 4. B 

Předmět: Vlastivěda 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jana Kovářová 

Zadání platí pro období: 18.1. - 22.1.2021 

Kontakt: jana.kovarova@zsgvodnany.cz 

Zadání: Opakování - nerostné suroviny České republiky, + Průmysl a nákladní doprava 

Učeb. str. 36 -37, 38. Přečíst, seznámit se, poznámky budou v Teamsech. 

  

Předmět: Přírodověda 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jana Kovářová 

Zadání platí pro období: 18.1. - 22.1.2021 

Kontakt: jana.kovarova@zsgvodnany.cz 

Zadání: 1)  Projekt – pokusy (měření, tabulka, jednotky délky...) 

 pokračuje z minulého zadání + 

               2) Součásti neživé přírody    

• učebnice str. 30–33. (přečíst). 

• V rámci projektu zjistíš a zpracuješ do tabulky následující údaje o své rodině. 

1) Jaká je přesná výška členů tvé rodiny?  

2) Jaký je věk členů tvé rodiny? 

3) Zkus změřit délku vlasů, paže, chodidla členů tvé rodiny. 

• Tabulku vypracuj do sešitu: můžeš si vybrat, zda uděláš 1 pro všechny zjištěné údaje, nebo se 

rozhodneš každou otázku zapsat do zvláštní tabulky. 

• Kdo by chtěl, může tabulku vypracovat na PC a vlepit do sešitu. 

Projekt je do 20.1.2021.  Svá měření můžeš doplnit obrázkem. Mnoho zdaru.😉 
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Český jazyk 

V učebnici na straně 56 –je velmi důležité naučit se skloňování podstatných 

jmen rodu středního-celá modrá tabulka a naučit se 4 vzory---

město,moře,kuře,stavení 

Učebnice str.57 .cv.2-papír nebo cvičný sešit 

Učebnice str.58.cv.2,3,4-dělat až po online výuce 

Učebnice str.59.cv.2,4 -dělat až po online výuce 

Učebnice str.60.cv.2,5-dělat až po online výuce 

Pracovní sešit 2.díl -str.3.cv.4,5,    str.4.cv.1.     str.5cv.1.     str.6.cv.1.    str.7 .   

cv.1 

 

 

Matematika 

Str.3/ 6,7        str.4/9    str.5/14    str.6/22     str.8/7,8,9     str.9/15    str.11/4, 

14    

Str.14/21   ve škole budu kontrolovat  -piš na papír nebo do cvičného sešitu 

 

 

Anglický jazyk 

Učivo probíráme v online výuce -přečti si v učebnici na straně  22-rozhovor a 

přelož si jednotlivé bubliny –to zvládneš ,ve volném čase si opakuj slovíčka 

všech lekcí -opakuj je ústně i písemně 

 

Čtení 

Každý večer si přečti několik stran z vlastní knihy, je to velice důležité pro tvé 

zlepšení ,ve čtvrté třídě máš číst jako dospělý čtenář, tak se nad sebou zkus 

zamyslet . Určitě přijdeš sám na to, jak je čtení důležité ve všech předmětech 

. 



 

Učebnice -str.51 Tatínek není k zahození -cv.1,2-písemně 

Učebnice-str.53 Můžu za to já-cv.2. písemně 

Učebnice-str.55 Talisman Kuky-cv.1,2,3 písemně 

 

 

Úkoly pracuj s chutí a sám.  Budeš mít určitě radost z toho, jak jsi šikovný 

nebo šikovná .Ostatní věci si řekneme při online výuce ,kde se s úspěchem 

připojujete. Všechny vás musím pochválit.  Uslyšíme se a uvidíme přes 

kameru v úterý 19.ledna v 10 hodin .Všem vám posílá pozdrav vaše třídní 

učitelka. 


