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4. B 

 

TÝDENNÍ PLÁN – distanční výuka 

na týden od 19. 10. – 23. 10. 
 

Třídní učitel:   Mgr. Lenka Klíčová,   klicova.l@seznam.cz,   Lenka Klíčová na Messengeru i 

What´s up 

Sdělení třídního učitele: 

           Dobrý den milé děti a vážení rodiče, zdravím Vás opět pro nás všechny již známým způsobem. Na 

následujících stránkách máte připravené úkoly do jednotlivých naukových předmětů. Úkoly jsou zaměřeny na 

opakování a procvičování učiva z předchozího ročníku. Věřím, že si děti při plnění zadání poradí zcela samy. 

Většinu úkolů jsme si ve škole ukázali, vysvětlili a pracovní listy jste již obdržely ve škole. Děti, rozvrhněte 

si jednotlivé úkoly tak, abyste je postupně zvládly do návratu do školy. 

           Vážení rodiče, Vás prosím o pravidelně sledování internetových stránek školy, kde budou pravidelně 

zveřejňovány týdenní plány s úkoly a také aktuální informace o vývoji a změnách vzdělávání na dálku. 

Připomínám, že nynější distanční vzdělávání je povinné. V případě nejasností a dotazů z Vaší strany 

neváhejte mě telefonicky či elektronicky kontaktovat. 

            Jinak budeme všichni společně doufat, že se opravdu 2. listopadu potkáme opět ve škole.  

                                                                                                                              S pozdravem Lenka Klíčová 

 

Český jazyk: 

Procvičujeme vyjmenovaná a příbuzná slova po S. 

1. úkol – dva nakopírované pracovní listy – obdržely jste je ve škole 

2. úkol – pracovní sešit (velký zelený) str. 18/1 – doplňte a vypište na linky pod textem slova  

                                                                                vyjmenovaná a příbuzná 

                pracovní sešit (velký zelený) str. 19/2, 3, 4 

Anglický jazyk: Bc. Petra Baťová, e-mail: skolabatova@seznam.cz 

Milí žáčci, posílám vám práci, kterou si rozvrhněte tak, abyste ji splnili do 1. 11. .  

Kromě slovíček si ještě zopakujte sloveso "mít" - "have/has got",  

a to v prac. sešitě na str. 56, cv. 2 a 3, str. 60, cv. 1 a str. 61, cv. 4.  

V úterý 20. 10. bude virtuální setkání s Andym, kde budete toto učivo procvičovat. 

 

Setkání s Andym - 4. B 

Čas: 20. 10. v 10:00 hod. 

 

mailto:klicova.l@seznam.cz
mailto:skolabatova@seznam.cz
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Intern. odkaz 

https://us05web.zoom.us/…z09 

Meeting ID: 810 7783 3475 

Passcode: 9Ba9mX 

 

Za účast na on-line výuce dostanete jedničku za aktivitu. 

Mějte se hezky . P. Baťová 
 

Matematika:  

Procvičujeme řády čísel (jednotky, desítky, stovky, …), řazení čísel, umístění na číselné ose a 

pamětné sčítání a odčítání do 1 000.  

Tyto úkoly jsme si zadali ve škole na tento týden: 

1. úkol – pracovní listy nedokončené v hodinách M – č. 1 – dopočítej násobilkový sloupeček 

                                                                                       č. 2 – dopočítej tabulky s příklady 

_______________________________________________________________________________ 

Tady jsou nové úkoly, na příští týden pro ty, co chtějí mít volno o prodloužených podzimních 

prázdninách anebo si úkoly rozvrhněte do konce října. 

2. úkol – nové nakopírované pracovní listy – č. 3 – tam jsme si ve škole očíslovali postup stránek,  

                                                                                   v jakém máte počítat 

                                                                         č. 4 – příklady na procvičování 

3. úkol - pracovní sešit 1. díl pro 4. roč. (velký žlutý) – str. 3 celá  - čti pozorně zadání úloh,  

                   u cv. 5 si pomáhej např. barevným podtrháváním – jednotky modře, desítky červeně, … 

 

Přírodověda: 

PŘÍRODA NA PODZIM 

Znovu zde opakuji úkoly, které jsme si zadali ve škole: 

do pátku 16.10. bylo: 

1. úkol – učebnice str. 24 – 25 – přečíst a pracovní sešit str. 13 

_______________________________________________________________________________ 

Úkoly do konce října: 

2. úkol – učebnice str. 26 – 28 – přečíst, prohlédnout si obrázky s popisky v uč. 

https://us05web.zoom.us/j/81077833475?pwd=Lytac2pJRkdPNEtLUDNCS242NzNLdz09
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              pracovní sešit str. 14, 15, 16. 

Nový úkol: 

3. úkol – zápis do sešitu (2 strany) – najdeš ho vzadu v příloze. Doplníš chybějící slova podle 

učebnice, obstřihneš a nalepíš do nového velkého sešitu – DEJ POZOR, AŤ HO NALEPÍŠ ZE 

STRANY, KDE JE PŘÍRODOVĚDA! 

Čtení  

1. Čítanka – str. 24 – 25 - přečti si pozorně text moderní pohádky 

2. Pracovní list – (vzadu v příloze) vypracuj, uschovej a potom si ho ve škole společně přečteme.
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U LIDSKÝCH OBYDLÍ        učebnice str. 24 - 28 

str. 24              

Společenství umělé vytvořené člověkem tvoří č____________, h________________ 

z_____________, d_____________ m____________, volně žijící ž______________, rostliny 

p____________ a rostliny rostoucí p____________. 

str.25 

Lidé si vytvářejí kolem svých domovů z____________, kde pěstují o___________ a z__________. 

V sadech pak pěstují o__________ s___________.  

Vypiš: 

u nás pěstované ovocné stromy: ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

u nás pěstované keře: ______________________________________________________________ 

 

 

 

Podle obrázku na dvojstraně 24-25 vypiš: 

4 druhy zeleniny - ________________________________________________________________ 

2 keře - _________________________________________________________________________ 

3 byliny (květiny) - ________________________________________________________________ 

3 domácí živočichy - _______________________________________________________________ 

3 volně žijící živočichy - ____________________________________________________________ 

str. 26 

Rostliny, které pěstujeme pro jejich krásu, ale nedávají nám žádný užitek, označujeme jako 

o____________. Ty rostliny, které nepěstujeme, rostou volně na trávníku, na louce jsou p_________. 

Živočichové, kteří nám škodí, např. na zahrádce nebo roznáší nemoci, označujeme jako š__________. 
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LÍPA SRDČITÁ   str. 26 

Je l_________ o__________ strom. Dožívá se m________ let. Kvete v měsíci č________, z květů se 

vyrábí lipový m_______. Lidé si suší květy na č_____. Lipové dřevo je měkké, a proto se využívá 

v řezbářství a vyrábí se z něho např. h___________ n___________.  

Nakresli podle uč.list s květenstvím: 

 

 

 

 

JÍROVEC MAĎAL 

Lidově se mu říká k___________. Semena těchto statných stromů se nazývají také k____________, 

které sbíráme a odevzdáváme je myslivcům a ti jimi v z___________ přikrmují lesní z___________. 

KRTEK OBECNÝ str. 27 

Patří mezi h______________. Žije na loukách, zahradách, v lesích pod z_________, kde si buduje 

ch_________. K potravě si loví h________, h________ l__________, j___________, ž__________, 

ž________ a m_________.  

JEŽEK ZÁPADNÍ 

Patří mezi v____________. Loví _____________________________________________________. 

Nejlepší z jeho smyslů je č__________. Bdí hlavně v n__________, přes den odpočívá. Před predátory 

se chrání b____________.  

SOVA PÁLENÁ str. 28 

Je aktivní v ______________. Loví _____________________________________________________.  

ROPUCHA OBECNÁ 

Patří mezi o_________________. Je velmi užitečná, protože _________________________________. 

Tělo má pokryté b_______________. Za očima má j_____________ ž_____________, kterými se 

brání v ohrožení. V České republice patří mezi ch______________ ž_________________. 

Lípa srdčitá Jírovec maďal 



strana 6 z 6 

Čtení str. 24 – 25 

O OŘECHOVÉM LESE 

Vyjmenuj čtyři postavy (zvířecí, pohádkové, skutečné), které se v příběhu objevily _____________ 

________________________________________________________________________________. 

Jak vznikl ořechový les? ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Proč byl jelen neprůstřelný? _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Jaké auto měl lovec? _______________________ Co mu na autě potrkal jelen? __________________ 

__________________________________________________________________________________. 

Jaký nos měla ježibaba? _________________________  

Které dva „přístroje“ létaly ve vzduchu? ________________________ a ______________________ 

Co vcuclo ježibabu? ____________________ A co po ní zbylo? _____________________________ 

Do chaloupky se první nastěhoval ______________________ a potom _______________________ 

Jelen si hověl v _______________ . Kde se zabydlela veverka? ______________________ V čem si  

nakonec skladovala oříšky? ___________________________                                                              

Kdo se prochází po lese?________________ 

 

     

 

 

 

 

Komu se tato humorná pohádka líbila, můžete si půjčit knihy od Aloise Mikulky v knihovně 


