
Distanční výuka  19. – 23. 10. 2020           4.D        Mgr. Radka Rudovská 

 

Český jazyk: 

U – str. 20/cv.1 – utvoř několik vět, 5 z nich napiš do sešitu 

                          - zakroužkuj předložky žlutě, předpony zeleně 

 

Dobře si prohlédni a pamatuj : 

V předložce bez a předponách bez-,roz-,vz-  se píše z. 

 

 PS – str.15 / cv.1+a) 

U – str.20 / cv.2 – napiš do sešitu slovní spojení , věty pouze ústně 

       str.20/cv.3 – napiš do sešitu pouze doplněná slova 

       str.20/cv.5 – ústně 

PS – str. 16/cv.2  

      - dej pozor ____zubý dědeček – patří předpona bez-, =bezzubý dědeček 

U – str.21/cv.1 – ústně 

Dobře si prohlédni a pamatuj: 

Tam, kde se předpona ob-,v- setká s kořenem slova začínajícím na je, 

píšeme bje-, vje- ( např. vjezd, objevit). 

 

PS – str.16 /cv.1 

         Str.17/cv.2 – celé 

 

+ PL na procvičování párových souhlásek, předpon a předložek – NEdělat najednou 

 

 

Matematika : 

-str.33 /cv.1 – pokud potřebuješ číselnou osu, pracuj s osou str.32 /cv.20 

-str.33 / cv.4 – dokonči z on-line výuky 

-str.33/ cv.5 – každý den 2 příklady 



-str.33/cv. 6  

Početníček – str.8 /cv.3,4 

                     Str.9 /v.1,2 

Matematika  

-str.34 /cv.7 – správné ceny zakroužkuj 

-str.34/cv.8,11 – ústně 

-str.34/cv.9 

-str.34/cv.15 – dobře si uvědom, kdo je starší- 1997 ? 2001. 2001 je větší číslo, ale 

do roku 2020 je méně roků 😉 

 

+ PL  „Queen Mary“ na procvičování dělení se zbytkem 

 

Anglický jazyk : 

PS – str.15/cv. 5,6 – dokončit z on-line výuky 

U – str.14 /cv. 1 přečíst, přeložit + nová slovíčka (nahrávka č.23 ) 

PS – str.16 /cv. 1 

U – str. 14 / cv.2 (nahrávka č.24) 

PS – str.16 / cv.2,3 (cv.3 podle cv.2 ). 

 

 

Čtení: 

PL 1+2  Jak se kdo kdy cítí? 

-pozorně čti , odpovídej na otázky a přemýšlej, jak by bylo tobě..PL nevyhazuj, 

dostaneš ještě další na pokračování. Až budeme ve škole, budeme si o pocitech 

všech povídat. 

Jinak samozřejmě čti, jak jen máš chuť, cokoli jiné 😉 

 

Výtvarná výchova: 

Projdi se po zahradě, parkem, kolem pole…všude, kde je krásně..nasbírej si pár listů 

a zkus vytvořit „paletu podzimu“. Vůbec nemusíš mít tempery ani vodovky. Podívej 

se na list, můžeš přimhouřit oko a pozorně se dívej, jaké barvy vidíš. Vezmi si 

pastelku (na plocho) a překrývej základní barvu barvami, které tam vidíš, až 



dosáhneš požadované barvy (nemusí mít tvar listu – klidně jen kulatý flek).Schválně 

😊 kolik odstínů podzimu na listech najdeš? 

 

Tělesná výchova: 

Nezapomeň chodit ven a zasportovat si. Nebo se jen tak projdi, zaskákej si žabáky, 

přeskoč pařez a pravidelně u toho dýchej😉 Celý týden má být krásně😊 Takže si 

odpočiň od učení, počítače a hurá nachytat vitamín D a dobrou kondici . 

 

Přírodověda: 

-včera jsem posílala PS od p.uč.Bečkové 

 

Vlastivěda: 

-práce byla zadána minulý týden až do 23.10. 

 

 

Přeji vám pohodové dny, ať vás práce baví a uvidíme se ve čtvrtek 22.10. při on-line 

výuce.                                                                   

                                                                             Těším se na vás 😊 

                                                                                Radka Rudovská 

 


