
Milí čtvrťáci,  

podle Vašich fotografií bylo jasné, že jste si první máj báječně užívali a za to 
jsem moc ráda. Začíná nám měsíc květen a s ním i další týdenní výuka, těším 
se na Vaši vzájemnou komunikaci a musím pochválit všechny děti, co včas 
odevzdávají své práce a hlídají si, aby jim nic nechybělo, a mají vše v pořádku 
odeslané.   

DŮLEŽITÉ 

- úkoly k odeslání jsou označeny , pokud je to možné, úkoly 

odevzdávejte do pátku 

- kdybyste něčemu nerozuměli, určitě mi hned dejte vědět, máme skupinu 
na WHATSAPP……využívejte tuto skupinu k vzájemné pomoci, můžeme 
se domluvit spolu a když mi zavoláte, ráda Vám s úkolem pomůžu, 
s některými z Vás už jsem mluvila a bylo to moc fajn 

- sledujte PREZENTACE a klidně, když si nebudete jistí, se k nim znovu 
vracejte  

- pokud uvidíte ONLINE CVIČENÍ, vypracujte si jej, klidně vícekrát ať si 
dané učivo upevníte – ne všichni si jej děláte, tak na to prosím 
nezapomínejte 

- posílejte Vaše fotografie, jak trávíte Váš čas 

- „FOTOKOUTEK“ bude téma vašich fotografií na skupině – momentálně, 
ne jen z mé iniciativy, je to: vaše „májka“, cestování po Evropě, 
mláďata (kdo nemá možnost posílat foto na skupinu, tak posílejte na 
email) 

- každou středu v 10:00 (Matematika) a čtvrtek v 10:30 (Český jazyk) se 
budeme setkávat na společné „VIDEOVÝUCE“ (počítejte s tím, že 
„videovýuka“ bude cca hodinu a půl) – cvičení označená touto barvou 
projdeme při „videovýuce“ 
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.  
  

 

 

 

 

 



Nejvyšší horou Krkonoš je Sněžka, která je vysoká tisíc šest set dva metry. 

Nejvyšší horou Českého středohoří je Milešovka. Měří osm set třicet sedm 

metrů. Punkevní jeskyně v Moravském krasu je dlouhá dvacet tisíc devět set 

metrů. České Budějovice mají devadesát tisíc čtyři sta čtyřicet obyvatel. 

Ostrava má tři sta dvacet jeden tisíc osm set šedesát devět obyvatel. 

Největším rybníkem v České republice je Rožmberk v jižních Čechách. Má 

rozlohu čtyři sta osmdesát devět hektarů. Sazka vyplatila výherci milion korun. 

PONDĚLÍ 

ČESKÝ JAZYK 

OPAKOVÁNÍ 

 kdo si ještě neudělal online cvičení – shoda přísudku 

s podmětem nebo získal málo bodů, tak si ho udělá 

 Pracovní sešit str. 14 cv. 7 

 Pracovní sešit str. 17 cv. 1   
 Pracovní sešit str. 15 cv. 9 – společně projdeme při 

videokonferenci 
.  

MATEMATIKA 

 VELKÁ ČÍSLA 

 http://ctvrtaci.xf.cz/matematika/zapis_cisel_4_2.htm 

 https://skolakov.eu/matematika/4-trida/numerace-do-1_000_000/koumaci-
tucnaci/priklady4.htm 

 Přečti si text v rámečku, hledej číselné údaje a všechna čísla zapiš do 

sešitu, do kterého si překresli tuto tabulku:  

miliony 
M 

statisíce 
ST 

desetitisíce 
DT 

tisíce 
T 

stovky 
S 

desítky 
D 

jednotky 
J 

   1 6 0 2 

       

 

  

 Pracovní sešit str. 22 cv. 3 

 Pracovní sešit str. 25 cv. 4 

 

MATEMATIKA – geometrie 

RÝSOVÁNÍ – PRAVÍTKO S RYSKOU – KOLMICE 

 Pracovní sešit str. 31 – pohraj si s pravítkem….využívej rysku a 

znalost rýsování kolmic 

 

 

http://ctvrtaci.xf.cz/matematika/zapis_cisel_4_2.htm
https://skolakov.eu/matematika/4-trida/numerace-do-1_000_000/koumaci-tucnaci/priklady4.htm
https://skolakov.eu/matematika/4-trida/numerace-do-1_000_000/koumaci-tucnaci/priklady4.htm


ČTENÍ 

 Děkuji Všem, kteří poctivě čtou…..neděláte to pro mě, ale pro 
sebe……a děkuji Všem, kteří mi poslali své úžasné čtecí karty, jste 
velmi kreativní a nápadití, proto Vám opět nechám tvůrčí volnost a 

vymyslete květnovou čtecí kartu (motýlí…..kytičková……kočičí…..atd.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÚTERÝ 

MATEMATIKA 

 DĚLITELNOST 

https://www.umimematiku.cz/presouvani-pisemne-deleni-1cif-2-uroven/343 

 Učebnice str. 73 cv. 4 – do sešitu si zakresli tuto tabulku. 

(vyděl čísla ze zadání do sešitu a rozděl je do tabulky podle zbytku, přečti si 

žlutý rámeček, ať víš, jak je máš rozdělit)  

(PŘ: 38 : 4 = 9 (zb. 2)) 

 Pracovní sešit str. 20 cv. 5 

 Pracovní sešit str. 25 cv. 1 – budeme společně procházet při 

videokonferenci, zkuste si to sami, ať poznáte, kdo již zvládne sám a 
kdo ještě potřebuje navést správným směrem 

 

ČESKÝ JAZYK 

Velká pochvala všem, co mi poslali básničky o českém jazyce, všechny jsou 

naprosto úžasné. 

 Učebnice str. 111 cv. 13  - přepiš text v rámečku, do sešitu českého 
jazyka. Do textu doplň vhodná slovesa, která najdeš nad rámečkem, 
dej je do správného tvaru, do jakého zjistíš podle toho co je napsané za 

slovesem.  

Př.: jet – 1. os., č. mn., zp. oznam., čas bud. (My pojedeme)……..Do 
Českého ráje pojedeme )  vlakem v pátek 25. 3.

 Učebnice str. 111 cv. 14 – Rozlušti tajenku v textu, nápovědu můžeš 
najít v doplňovacím cvičení. Slova, která jsi rozluštil, si zapiš do sešitu, 

společně si to projdeme při videokonferenci. 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT – PŘÍRODA 

 FOTOKOUTEK – mláďata – již probíhá, tak v něm pokračujeme  

 pozorujte v přírodě, jak pomocí hmyzu dochází k opylování květů, když 

se Vám to povede, udělejte foto a zase pošlete na skupinu 

 

 

B0  

B1  

B2 38,  

B3  

https://www.umimematiku.cz/presouvani-pisemne-deleni-1cif-2-uroven/343


STŘEDA 

MATEMATIKA 

(MINULÝ TÝDEN: Diktát velkých čísel, Čtení velkých čísel, Převody 

jednotek podle cvičení PS str. 17 cv. 5, PS str. 19 cv. 3) 

 
 VIDEOKONFERENCE 10:00  -  VELKÁ ČÍSLA – diktát, rozdělení 

CELÁ ČÍSLA 

 Připrav si: učebnici Matematiky, sešit školní, Pracovní sešit 

z Matematiky, psací pero, tužku, PRAVÍTKO – budeme měřit čísla 
na číselné ose, případně gumu.  

ČESKÝ JAZYK 

 Pracovní sešit str. 17 cv. 2.  

 Pracovní sešit str. 17 cv. 3. – Př.: Turisté si prohlédli památky.  

 Pracovní sešit str. 19 cv. 6 – trochu se vrátíme do ČJS, pokus se 

najít na mapě ČR místa z pracovního sešitu a jejich názvy zapiš do 
mapy. Nezapomeň na tajenku. Společně projdeme při videokonferenci.  

https://mapy.cz/zemepisna?x=14.7962362&y=50.2320608&z=8 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT– SPOLEČNOST 

EVROPA - VODSTVO 

 Kdo si ještě neudělal:  

Online cvičení: 4. třída – ČJS – Evropa-vodstvo 

 zhlédni PREZENTACI O EVROPĚ – PODNEBÍ – TYPY KRAJINY podle 

ní si vypracuj výpisky do sešitu, na konci této prezentace, budou opět 

čtyři otázky, jejich odpovědi si zapište a pošlete.  

 FOTOKOUTEK - zalovte ve svých fotoalbech a ofoťte nám fotky Vašich 
toulek po Evropě, ve kterém jste byli městě, u kterého jste byli moře, 
ve kterém pohoří atd., vždy nám k fotografii napište, kde to je, konkrétní 
název místa…..nezapomeňte, že i naše krásná Česká země patří do 
Evropy Vy, kteří už posíláte, máte ode mě velkou pochvalu.  

 

 

 

 

 

https://mapy.cz/zemepisna?x=14.7962362&y=50.2320608&z=8


ČTVRTEK 

ČESKÝ JAZYK 

VIDEOKONFERENCE 10: 30 

(MINULÝ TÝDEN: Učebnice str. 106, str. 107 cv. 26, 27. 28 – 

ústně. Pracovní sešit str. 14 cv. 6 celé, str. 16 cv. 12) 
OPAKOVÁNÍ – VZORY PODSTATNÝCH JMEN, SHODA PŘÍSUDKU S 
PODMĚTEM 

 Připrav si: učebnici Českého jazyka, Pracovní sešit z ČJ, psací 
pero, modrou a červenou pastelku.  

 

ČTENÍ 

  V neděli má svátek někdo Vám velmi blízký a pro Vás 
velmi důležitý, nenahraditelný…..prosím,  potěšte ho 
obětím, pohlazením, květinou, či malým dárečkem a 
dělejte to nejen v tento den, ale každý den a každému, 
kdo je Vám tolik blízký, neboť díky tomu, že víme, že se 
máme, můžeme báječně fungovat i v této zvláštní době.  

 Děkuji Vám, za foto Vašich malých i velkých 
májek – moc mne to potěšilo 

 Nezapomeňte na čtení – alespoň 20 minut denně 

MATEMATIKA 

 Pracovní sešit str. 24 cv. 7 (b) – tvoření čísel z číslic cvičení a) 

uděláme společně při videokonferenci 

 SLOVNÍ ÚLOHA: Učebnice str. 80 cv. 20 – do sešitu  (nezapomeň 

napsat postup Tvého počítání, pokud máš doma jablka, vyzkoušej si 

to) 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

 každý den cvič, sportuj, běhej, hraj si, prostě protáhni své tělo – děkuji 
Vám za fotky, jak si užíváte, hrajete, sportujete 

 posílejte na skupinu…..jak cvičíte 

 

 

 

 

 



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 6 

Někteří ještě neposlali úkol z minulého týdne (spojení ve školním sešitě).  

Prosím napravte to! Děkuji! kulova@zsvacov.cz      fridrichova@zsvacov.cz 

 

● Na stránkách školy si projdi prezentaci k opakování učiva 6. lekce. 

● Pracovní sešit str. 59 / cv. 1 – Přečti si básničku a vyber správné slovíčko.  

        Správné doplnění slov si ověř poslechem.  

(poslech na stránkách školy) 

 

● Na stránkách školy si vyplň online kvíz na přivlastňovací zájmena.  

https://forms.gle/4rbigEGxfTfQpWa39 

 

● Procvičuj slovíčka U1-U6 
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