
4. A Plán distanční výuky do 13. 11. 2020 

 

ČESKÝ JAZYK 

Procvičování psaní skupiny bě/bje, pě, vě/vje  

 PS  str.20/4 – neodesílejte 

Doplňte přiložený  PL a odešlete prosím do do 11.11. 

Vyjmenovaná slova po B - procvičování, opakování 

Učebnice str. 22-23-stačí ústně, ale vše zdůvodňovat  

 Pracovní sešit str.22-23- odešlete prosím pouze str. 23 do 13. 11. 

Procvičovat můžete také na https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-b 

nebo www.onlinecviceni.cz  ,ale hledejte to v 3.ročníku 

Čtení – denně si čtěte a vyprávějte rodičům 

dokončete 1.zápis z četby a odešlete do 13.11. 

 

  

MATEMATIKA 

Procvičování písemného sčítání, odčítání, násobení, dělení 

Nové: Čísla do 10 000 - učebnice str.30-31/13 

 Porovnávání čísel str.33/1,2,3 a 31/8 , stačí ústně 

Písemně do M-PU nebo na papír vypracujte pouze  str. 31/10 a str. 33/3-odešlete do 13. 11. 

Také na: https://skolakov.eu/matematika-4-trida/numerace-do-10000 

Příloha PL s opakováním malé násobilky a dělení -vytiskněte si a procvičujte-neodesílat 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

!!! Prosím vytiskněte si na online hodinu přehled anglické abecedy 

Téma: How do you spell that? 

1) www.skolakov.eu – numbers 1 - 100 

2) book p. 10/1,2,3 

3) workbook p.8/1,2,3 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-b
http://www.onlinecviceni.cz/
https://skolakov.eu/matematika-4-trida/numerace-do-10000
http://www.skolakov.eu/


4) PL – prosím vyplnit a poslat do 13.11. (pátek) na mail: vasiljevova@zsrtyne.cz nebo přes 
MS Teams 

         - napište ke každému písmenku anglické slovíčko, pokud nevíš, vyhledej si slovíčko v 
anglickém slovníku 

 

VLASTIVĚDA 

Téma : Povrch ČR – ukazujeme si na mapě str.12-13, učebnice  str.16-18 

Pohraniční pohoří  - procvičování -čtení mapy 

(ukazuj a pojmenuj pohoří při hranici s Německem, kde se rozkládají Orlické hory, apod.) 

Nové:  Nejvyšší vrcholy - přečti název a nadmořskou výšku z mapy 

 Vnitrozemská pohoří  - pouze ty tři uvedené v učebnici 

Nížiny – pouze tři uvedené v učebnici, mapa na str.20 -21 

Přečtěte si také informace v dětském atlase na str.12-13 a 20-21 

Stále pracujte s mapou, a vše si na ní ukazujte, polohu uvádějte pomocí světových 
stran 

Odpovězte si na otázky na str.18 v učebnici 

PL vysvětlím a zadám při online hodině. 

 

PŘÍRODOVĚDA – viz příloha 

 

      Ať se vám práce daří. Jana Peterková 

mailto:vasiljevova@zsrtyne.cz

