
Milí čtvrťáci, 

začíná nám další týden společného učení, některé čtvrťáky zdravím do školy, 
některé stále domů . První týden, kdy jsme každý trochu jinde, jsme zvládli na 
jedničku a jedeme do dalšího… 

DŮLEŽITÉ 

- ÚKOLY k odeslání  …………do pátku 

- WHATSAPP – „Vacovští čtvrťáci“ 

- PREZENTACE  

- ONLINE CVIČENÍ 

- „FOTOKOUTEK“  -  svět živých organizmů, moje nejoblíbenější písnička, 
moje nejoblíbenější pohádka 

- „VIDEOVÝUKA“ - středa v 10:00 (Matematika) a čtvrtek v 10:15 (Český 
jazyk) se budeme setkávat na společné (počítejte s tím, že „videovýuka“ 
bude cca hodinu a půl) – cvičení označená touto barvou projdeme při 
„videovýuce“ – chci, abyste si je udělali, pokud možno bez pomoci, 
abyste při „videokontrole“ sami zjistili, jak jste na tom. 
NEÚČAST:  
Kdo se nebude moci zúčastnit, dejte mi prosím předem vědět!  
Kdo se nebude moci zúčastnit, nebo se mu nepodaří připojit, prosím 
udělejte si daná cvičení, ať nejste pozadu. Vždy u nové „videovýuky“ 
budete mít napsané, co jsme probírali minulý týden. 
Pokud si nebudete s něčím vědět rady, napište mi nebo zavolejte.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PONDĚLÍ 

DNES PRO VÁS MÁM PŘIPRAVENÉ TROCHU HRAVÉ POČÍTÁNÍ A 
POHRAJEME SI I S JAZYKEM ČESKÝM, ABY PRO VÁS TEN DEN ZAČAL 
POHODOVĚ. DOUFÁM, ŽE SI TENTO DEN BÁJEČNĚ UŽIJETE A TROCHU MĚ 
MRZÍ, ŽE SI HO NEMŮŽEME UŽÍT SPOLEČNĚ A PROTO BUDU MOC RÁDA, 
KDYŽ NÁM NA SKUPINU BUDETE POSÍLAT, JAK SI TENTO DEN UŽÍVÁTE, AŤ 

SE S VÁMI MOHU POTĚŠIT ALESPOŇ TAKTO.  FOTOKOUTEK 

https://www.youtube.com/watch?v=Ak4lmJIBSa0 

ČESKÝ JAZYK  

NĚCO MÁLO, KDYŽ SE BUDEŠ CHTÍT POBAVIT A TROCHU I NĚCO 
ZOPAKOVAT. 

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ed0142a64bb4 
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ed01448c7442 
https://www.umimecesky.cz/vtipy-rozcvicka/3# 
https://www.youtube.com/watch?v=aKtAX_wDL-c 
https://www.youtube.com/watch?v=vvUFrGy4Mdw&list=PLP-IuTeHTvTuHLlkqeN-JGEwa5SYQy47o 

Pracovní sešit str. 33 cv. 5 

Pracovní sešit str. 34 cv. 7 

Pracovní sešit str. 35 cv. 9 

 

MATEMATIKA 

 https://www.matika.in/cs/game.php 

https://www.matika.in/cs/game.php 

http://www.smartygames.com/games/math/game_multiplication_table.htm 

Pracovní sešit str. 48 

 

ČTENÍ 

 Pošlete mi prosím Vaši květnovou čtecí kartu. 

 Vyrobte si čtecí kartu na červen, tentokrát téma čtecí karty nechávám 
na Vás – už jsme měli Velikonoční a Květinovou, tak se těším, co 

vymyslíte. Posílejte zase své výtvory na skupinu. FOTOKOUTEK 
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https://www.matika.in/cs/game.php
https://www.matika.in/cs/game.php
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ÚTERÝ 

MATEMATIKA 

NÁSOBENÍ 

Videa si prosím projdi, pomohou Ti při počítání 

https://www.youtube.com/watch?v=w7hxR7Kf4o4 

 Pracovní sešit str. 34 cv. 3 –  - hlavně první řádek, druhý řádek Ti 

nezjdatnější  
Na toto video se prosím podívej, zítra si to projdeme při videovýuce: 
https://www.youtube.com/watch?v=2u9h67FEiEw 

 Pracovní sešit str. 37 cv. 1 – připomeň si výstaviště: 
https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=5ed023a352b44 

 

ČESKÝ JAZYK  

VČERA JSTE MĚLI SVÁTEK VY, DNES SI POVÍME I O JINÝCH 
SVÁTCÍCH 

Učebnice str. 132  - přečíst článek 

Pracovní sešit str. 31 cv. 1 

Učebnice str. 133 cv. 8 – ústně i otázky pod textem 

Pracovní sešit str. 31 cv. 2 – použij slova pod cvičením, případně si 
to ověř v kalendáři 

https://www.kalendar-online.cz/cerven 

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT – PŘÍRODA 

 Moc děkuji Všem, kteří poslali krásnou práci…V čem se lišíme od 

ostatních živočichů 

 Zkoukněte video: Zrození života: 
https://www.youtube.com/watch?v=7AtwnfT8vyM 

 Projděte si vývoj člověka v učebnici na str. 60 – 61 

 Napište si do sešitu nadpis: STÁRNEME A MĚNÍME SE 

Vypište si jednotlivá období lidského života (silně zvýrazněná slova pod 
obrázky) a ke každému si nakreslete obrázek – můžete i nalepit ze 

sešitu 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w7hxR7Kf4o4
https://www.youtube.com/watch?v=2u9h67FEiEw
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STŘEDA 

MATEMATIKA 

(MINULÝ TÝDEN: Diktát velkých čísel. Sčítání a odčítání velkých čísel 

pamětné i písemné. PS str. 30 cv. 11, Opakování písemného násobení 
jednociferným číslem, příprava na písemné násobení dvojciferným 

číslem. Učebnice str. 94 – růžový rámeček 

 VIDEOKONFERENCE 10:00  -  PÍSEMNÉ NÁSOBENÍ DVOJCIFENÝM  

ČÍSLEM 

 Připrav si: učebnici Matematiky, sešit školní, Pracovní sešit 

z Matematiky, penál. 

 

ČESKÝ JAZYK 

VZORY PODSTATNÝCH JMEN 
https://www.youtube.com/watch?v=LbmVViNi3jY 
https://www.umimecesky.cz/pexeso-podstatna-jmena-vzory-2-uroven/450 
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ed0339764de2 

 Pracovní sešit str. 33 cv. 4  

 Pracovní sešit str. 34 cv. 6 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT– SPOLEČNOST 

POSLEDNÍ KAPITOLA, KTERÁ NÁS ČEKÁ JE ORIENTACE V MAPÁCH. TENTO 
TÝDEN SI JEN PROHLÍŽEJTE MAPY, CO MÁTE DOMA, HLEDEJTE MÍSTA, 
KTERÁ ZNÁTE, NAJDĚTE V MAPĚ LEGENDU, HLEDEJTE, CO JEDNOTLIVÉ 
ZNAČKY ZNAMENAJÍ, PROSTĚ PROSTUDUJTE MAPU.  

https://mapy.cz/zakladni?x=13.7027749&y=49.1362056&z=12&source=muni&id=956 
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760 000 + 240 000 =   5 328    13 628  3 495 

3 520 000 – 505 000 =  6 521  -   5 499 .      7 

 

36 . 3 =   45 . 6=      5 698 : 7 =  3 503 : 5 = 

4 – 10 =  - 5 + 15 =   - 9 – 3 =  

ČTVRTEK 

ČESKÝ JAZYK 

VIDEOKONFERENCE 10: 30 

(MINULÝ TÝDEN: UČEBNICE: diktát – str. 127 cv. 12, PS str. 27 

cv. 2, PS str. 28 cv. 3) 

PŘÍPONOVÉ ČÁSTI,  

 Připrav si: učebnici Českého jazyka, Pracovní sešit z ČJ, penál, sešit  

 

ČTENÍ 

 Nezapomeňte na čtení – alespoň 20 minut denně a na čtecí karty.  

MATEMATIKA 

POČÍTÁNÍ 

 do sešitu „Počtářník“  

 Pracovní sešit str. 35 cv. 4 – pět příkladů (jeden řádek, pošli mi to 

prosím, já zkontroluji, zda jsi pochopil jak na to) 

 Pracovní sešit str. 41 cv. 5 – první řádek, druhý pro dobré 

počtáře 

HUDEBNÍ VÝCHOVA – TĚLESNÁ VÝCHOVA 

 Hudební rozcvička 
https://www.youtube.com/watch?v=d7ImpF7ca4A 
https://www.youtube.com/watch?v=sAprb6hj1GI 

 Děti - dětem 
https://www.youtube.com/watch?v=8JeiZSQKQiM&list=PLnR0pSS5hOtDe3rjkOAky_euE1B0
WGlK1&index=3 
https://www.youtube.com/watch?v=MjL3aiH4xZI 
https://www.youtube.com/watch?v=Q-J1u3vTfXc 

 Cvičte-skákejte-běhejte-foťte-posílejte 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d7ImpF7ca4A
https://www.youtube.com/watch?v=sAprb6hj1GI
https://www.youtube.com/watch?v=8JeiZSQKQiM&list=PLnR0pSS5hOtDe3rjkOAky_euE1B0WGlK1&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=8JeiZSQKQiM&list=PLnR0pSS5hOtDe3rjkOAky_euE1B0WGlK1&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=MjL3aiH4xZI
https://www.youtube.com/watch?v=Q-J1u3vTfXc


PÁTEK 

ČESKÝ JAZYK A VÝTVARNÁ VÝCHOVA  

 Učebnice str. 140 – přečíst článek 

Kdo bude chtít, může si podobnou růžičku vyrobit a někomu jí 
darovat, protože jak jsme si již říkali, není krásnější dárek, než když 

můžete obdarovat někoho blízkého.  
Nebo vyrobte něco jiného, ale určitě své nápady posílejte na skupinu. 

FOTOKOUTEK 

 Učebnice str. 139 cv. 25 (přes folii můžeš udělat křížovku) do sešitu 

přepiš Tajenku  

 
 

MATEMATIKA 

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-nasobeni-dvojcifernym-cinitelem/pocitani-se-
vcelkou/priklady.html 

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-nasobeni-dvojcifernym-cinitelem/motyli-
louka/priklady.html 

Pracovní sešit str. 35 cv. 4 – dalších pět příkladů, jeden řádek 

 Pracovní sešit str. 40 cv. 1 

 Pracovní sešit str. 38 cv. 5jen ten, kdo si bude chtít započítat 

Pokud budete chtít, můžete mi to poslat. 
 

  

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-nasobeni-dvojcifernym-cinitelem/pocitani-se-vcelkou/priklady.html
https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-nasobeni-dvojcifernym-cinitelem/pocitani-se-vcelkou/priklady.html
https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-nasobeni-dvojcifernym-cinitelem/motyli-louka/priklady.html
https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-nasobeni-dvojcifernym-cinitelem/motyli-louka/priklady.html


KAŽDÝ DEN SI VYBARVI SMAJLÍKA, JAK SES CÍTIL/A/, JAK SE TI PŘI TVÉM 
SAMOSTUDIU DAŘILO? (pokud nemáš možnost tisku, tak mi ho namaluj do 
Tvého studijního deníčku (sešitu). Kdo bude chtít může své týdenní pocity 

poslat na skupinu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANGLICKÝ JAZYK 

UNIT 7 

● učebnice - str. 79/ cv. 2 – poslouchej, čti a překládej (poslech na stránkách školy) 

- v tomto rozhovoru se setkáváš s novými slovíčky ALWAYS, SOMETIMES, OFTEN A NEVER 

- zapiš si do sešitu tento gramatický přehled 

FREKVENČNÍ PŘÍSLOVCE 

Tato příslovce popisují, jak často se něco děje. 

Kde tato příslovce stojí ve větě? 

 př. My brother always gets up at 6 o´clock. (Můj bratr 

vždycky vstává v 6 h.) 

       I sometimes eat fruit. (Já někdy jím ovoce.) 

       He never drinks milk. (On nikdy nepije mléko.) 

 

           příslovce stojí před slovesem 

 

   !!! ALE U SLOVESA BÝT – STOJÍ PŘÍSLOVCE AŽ ZA SLOVESEM!!! 

   př. I am  always in bed at ten o´clock. (V 10 h. jsem vždycky v posteli.) 

 

● pracovní sešit – str. 65 / cv. 1 – přečti a přelož si příkladové věty + ve větách si barevně 

zvýrazni frekvenční                                     příslovce 

         -  napiš věty a použij příslovce v závorce 

         !!Dávej pozor na sloveso „to be“ (být) a jeho pozici ve větě!! 

 - str. 65 / cv. 2 – doplň rozhovor, použij slovíčka z nabídky 

 - str. 70 / cv. 1 – tvoř věty, začni s vazbičkou THERE IS/ THERE ARE 

- str. 70 / cv. 2 – dokonči věty, použij slovíčka z nabídky 

- str. 70 / cv. 3 –  napiš věty a vlož na správné místo frekvenční příslovce (ze závorky) 

- str. 71 / cv. 4 – Co je špatně? Přečti si věty a chyby podtrhni. 

Str. 70 v PS pošli prosím ke kontrole! Děkuji!   kulova@zsvacov.cz a  fridrichova@zsvacov.cz 

 procvičuj slovíčka ze 7. lekce – využij tento odkaz:     

https://learningapps.org/watch?v=pdv2ya2at20 

mailto:kulova@zsvacov.cz
mailto:fridrichova@zsvacov.cz
https://learningapps.org/watch?v=pdv2ya2at20

