
Zadání úkolů pro distanční výuku – minimální úroveň – další úkoly případně 

vyplynou z on-line výuky, kterou povedou jednotliví vyučující v Teamsech. 

Žáci se přihlásí do aplikace Teams, zde najdou týmy dle vyučovacích 

předmětů a budou dále postupovat podle pokynů jednotlivých vyučujících. 

Třída: 4. A 

 

Čj  
PS str. 16 – 20 

PL str. 14, 15 

Učebnice str. 14 – 21 – většinu na fólie 

Do ČJ  - Š opiš z učebnice str. 15 cv. 4, str. 16 cv. 3, str. 17 cv. 2, str. 18 cv 4, str. 20 cv. 8 

 

M 
Starý početník str. 10, 24, 19(po společném vysvětlení učiva písemného násobení) Nový 

početník str. 3 

Procvičovat násobilku – sloupečky, násobení typu 4 x 56 

Učebnice str.14, 15, 16, 18, 19, 20 – slovní i numerické příklady ústně, nebo na fólii. Do 

sešitu M- Š napiš str. 15 cv. 95(i zkouška), str. 16 cv. 102, str. 18 cv.2 (odhaduj, zaokrouhluj 

jen v hlavě), str. 19 cv. 14 

 

Aj 
 

12.10.-16.10. 

st 

- opakování slovní zásoby - My family 

- křížovka - vyluštit a nalepit do sešitu 

- písničky v Teams - opakuj výslovnost 

pá 

- písně v Teams 

- zaznačit slovní zásobu čísla 10 - 100: Aj PS str. 

- pracovní list čísla - vybarvi, popiš, vystřihni, nalep do sešitu - nezapomeň napsat datum 

  16th October 



19.10. - 23.10. 

po 

AJ str.10 - opakuj slovní zásobu čísla - čti a piš je 

AJPS str. 10/2, 11/2 

st 

Aj str 11 - hra 

Opiš do sešitu: 

21st October 

She´s got one sister. - Ona má jednu sestru. 

He´s got one brother. - On má jednoho bratra. 

She hasn´t got any brothers. Ona nemá žádné bratry. 

He hasn´t got any sisters. On nemá žádné sestry. 

Pá    AJ PS str. 13/1,2 

Vla 
PL + čítanka str. 47 – 54 

 

Pří 
Uč. str. 17 – 20, Zápis do sešitu : Nalep si lístek, máš jej v ŽK. 

Udělej si výpisek o kurovi domácím str. 20, nejdůležitější informace + obrázek 

 

 

 
 


