
Speciální ZŠ Králíky, Nábřežní 130 

 

 
 

Ročník: 4.A Týden: 9.11. – 20. 11. 2020 

Informace: 

DISTANČNÍ VÝUKA JE POVINNÁ 

 

KAŽDÝ DEN JE NUTNÉ SE VĚNOVAT 1 – 2 H ŠKOLNÍ PŘÍPRAVĚ 
Prezentace, pracovní listy na vyučovací předměty předány vytištěné 

Pravidelná konzultace s učiteli (učitelé ti volají – seznamují tě s novým 

učivem, kontrolují splnění úkolu, vysvětlují, čemu nerozumíš): 

STŘEDA - 13.00 – 14.00 h – paní učitelka Šponarová – ČJ, MAT 

ČTVRTEK - 13.00 – 14.00 h – paní učitelka Šponarová – VL, PŘ 

PÁTEK – 8.30 – 9.00 paní učitelka Lenhartová - AJ 

V TENTO DEN SE V DANÝ ČAS VĚNUJEŠ VÝUCE! 

Individuální konzultace – dle domluvy s učitelem 

Komunikační e-mail: zspredakce@seznam.cz 
Procvičujte na internetu: www.matematikahrou.cz , www.skolakov.cz , 

www.matyskovamatematika.cz 

 

Učivo: 

Jazyková výchova 

Věta – druhy vět  

Věta oznamovací                                           

Zpřesňování tvarů písmen – velká písmena – pracovní listy 
 

DÚ – splnit pracovní listy, písemně do domácího sešitu – uč. str. 16/1 – opiš 4 

věty, barevně zakroužkuj čím věta začíná a čím končí ( 11.11.),  

Napiš do sešitu 4 věty oznamovací např. o tom, co doma děláš ( 18.11.) 

Čtení a liter. výchova 

 

Budou závody (hl. postavy, jejich vlastnosti) – Přečti si článek. Zkus do sešitu 

nakreslit, na čem Lucka závodila 

Kniha – Hledá se Nemo – číst si 

Matematika 

Obor přirozených čísel do 100 - desítky 

− sčítání, odčítání desítek         

Slovní úlohy   - zadání, řešení, a odpověď  

− manipulační činnosti  

− peníze, manipulace s penězi 

jednotky délky (cm, m) 

 

DÚ – pracovní listy, písemně do domácího sešitu – uč. str. 17/, uč. str. 18/10 

Přírodověda 

Zvířata volně žijící, domácí, drobná domácí zvířata, týrání zvířat 

- hlavní  části zvířecího těla, způsob života zvířat, péče o zvířata 

 

DÚ – podívej se na prezentaci Domácí zvířata, splň si pracovní listy 

Vlastivěda 

Osobní bezpečí  

− Chování v rizikovém prostředí a krizových situacích, služby odborné pomoci 

(pomáhající profese) 

CHOVÁNÍ   PŘI   DOPRAVNÍ   NEHODĚ,   PŘIVOLÁNÍ   POMOCI,    1.  

POMOC   

(víš, jak se zachovat při dopravní nehodě, umět dokázat přivolat pomoc) 

 

DÚ -  

mailto:zspredakce@seznam.cz


 

Anglický jazyk 

Školní činnosti 

Pokyny při výuce, běžných činnostech a při hrách 

 

DÚ – pracovní listy  

PL 1 – 9.11, PL 2 -10.11., PL 3 – 12.11., PL 4 – 16.11.,  PL5 – 16.11., PL 6 – 

18.11. 

Angličtinu si můžeš procvičovat na www.skolakov.eu – Angličtina 3.třída 

 

Domácí úkoly U jednotlivých předmětů                      

  

 

http://www.skolakov.eu/

