
4.A – pokyny k výuce od 25.5.20 

1. Žáci, kteří nenastoupí do školy: 

- Distanční výuku povedu i nadále já, a to včetně AJ (Jelikož se jedná pouze o čtyři žáky. To spolu 

zvládneme.).  

- Úkoly, probrané učivo, zápisy apod. budu opět jako během  celého školního roku  průběžně 

každý den psát na stránky třídy. 

- Žáci, kteří zůstanou doma, budou sledovat každý den školní web a i nadále mi posílat 

zpětnou vazbu na WhatsApp. 

2. Co budou žáci ve škole potřebovat: 

- dvě roušky (jednu na puse a jednu v igelitovém sáčku), čestné prohlášení, svačinu, pití, 

klíček od skříňky, pohodlné oblečení do třídy i na zahradu (takové, aby se nemuseli převlékat 

na ven), mazací tabulka s fixem a hadříkem, popisovací fólie do učebnic, podložka do 

nelinkovaného sešitu, psací potřeby (dvě pera, mikrotužka nebo tužka s ořezávátkem a 

gumou, pastelky, fixy, hlavně černý fix, nůžky, lepidlo v tubě, kružítko, pravítko, trojúhelník 

s ryskou), veškeré učebnice, sešity (Pozor, aby nebyly dopsané!): matematika školní, 

geometrie, pětiminutovky, český jazyk školní, diktáty, literárně -slohový sešit, Aj sešit a 

slovníček, vl a přv sešit, portfolio se zpěvníkem, notový sešit. 

3. Pokyny k vyučování: 

- sraz v parku před školou naproti spodnímu vchodu  v 7.30 s vyplněným a podepsaným 

čestným prohlášením (Datum by měl být 25.5.20). 

- konec vyučování ve 12.05,  

- Budeme se učit v učebně 4.B, aby se dodržela hygienická opatření. Podle rozpisu školy 

budeme také každý den chodit na školní zahradu. 

- Děti se nebudou mísit s ostatními skupinami a budou mít pouze jednoho učitele na všech 

pět hodin denně do konce tohoto školního roku. Z tohoto důvodu jsem se s paní učitelkou 

Hudkovou dohodla, že se kompletně ujmu výuky angličtiny včetně příprav, hodnocení a 

výuky na dálku. 

- Nebudou povinné domácí úkoly, už ani podvojný deník nebude povinný. Proto doporučuji, 

aby si nechávaly učení ve škole.  

 - Děti by pouze měly dodat stanovený počet referátů o přečtených knihách.  

- Rozvrh nebude fixně daný, nebude zvonění. Aktivity budou probíhat individuálně podle 

situace a potřeb žáků, nicméně určitá pravidla budou, viz níže. 



4. Učební plán: 

Angličtina  

Výuka angličtiny bude každý den. Doděláme učebnici, budeme procvičovat čtení a psaní, ale 

největší důraz bude na poslech a konverzaci. Vše bude samozřejmě probíhat hravou formou 

se zapojením hudebně-pohybových aktivit.  

Český jazyk 

Veškeré učivo českého jazyka pro 4. ročník jsme úspěšně zvládli probrat. Přesto budeme 

každý den opakovat a procvičovat, co jsme se dosud naučili. Nebude to jen formou drilu, jak 

známe i my ze školy. Je potřeba umět pravidla pravopisu aplikovat, aby se z nich staly 

dovednosti. Cílem tedy bude v posledním měsíci učit se kultivovaně vyjadřovat (ústně i 

písemně) a kriticky myslet. Proto se zaměřím na slohovou výchovu (tvorba textů, projektů a 

prezentací, diskuze, hra na parlament apod.) a dvakrát týdně v rámci literární výchovy na 

práci s textem s využitím metod Čtením a psaním ke kritickému myšlení. 

Matematika 

V matematice máme ještě nějaké učivo na dodělání (průměr, povrch aj.), takže bude také 

zařazena do rozvrhu na každý den. Hlavním cílem je pochopení zlomků, zafixování základních 

matematických úkonů (převody jednotek, zaokrouhlování, násobilka, písemné násobení a 

dělení), základy geometrie (rýsování trojúhelníku, čtverce a obdélníku, obvod, obsah) a 

řešení jednoduchých slovních úloh. 

Vlastivěda 

Druhý díl vlastivědy jsme probrali. Od začátku druhého pololetí máme rozpracovaný veliký 

projekt. Vyrábíme společně knihu o putování českou historií. V rámci výtvarné výchovy a 

pracovních činností ji doděláme a pak namnožíme jako výstup z tohoto předmětu pro 

všechny žáky. Bude to i taková součást shrnutí probraného učiva. 

Vlastivěda bude od pondělí pokračovat třetím dílem Etika. Bude opět dvakrát týdně. 

Současně budeme na začátku každé hodiny krátce opakovat, vše, co jsme se dozvěděli od 

začátku školního roku. 

Přírodověda 

Přírodovědu budeme mít stejně jako vlastivědu opět dvakrát týdně. Až dobereme učebnici, 

budeme opakovat, sledovat videa o zajímavostech z přírody, zkoumat přírodu na zahradě a 

děti si mohou připravovat  referáty na různá témata o přírodě. 

Hudební výchova 



Každý den si zazpíváme alespoň jednu písničku s kytarou a rozšíříme své zpěvníky. Hudbu 

propojíme s pohybem, když nesmí být tělocvik, a skloubíme ji i s literaturou a výtvarnou 

výchovou, zkrátka všude, kde se to bude hodit. Jednou týdně budeme hrát na různé hudební 

nástroje (orffovy nástroje, flétny, bobo tubes), a proto do toho přidám i zlehka hudební 

teorii. 

Tělocvik 

Pohybové aktivity budou probíhat ve třídě a na zahradě v rámci možností a budeme se 

seznamovat s úspěšnými sportovci zejména z české historie. 

5. Hodnocení: 

Hodnocení na vysvědčení bude vycházet z výsledků druhého pololetí do karantény 

s přihlédnutím k pracovnímu nasazení během distanční výuky  a na konci školního roku (To 

bude klíčové, pokud průměr známek bude nerozhodný.). Od 25.5. zavedu výuku bez známek 

pouze se slovním hodnocením a sebehodnocením. Pokud to u žáků povede k demotivaci 

v učení, zavedu známky zpět. 

 


