
Milí čtvrťáci, 

začíná nám další týden společného učení, některé čtvrťáky zdravím do školy, 
některé stále domů . Již jsme krásně všichni propojeni a společnou výuku na 
všech stanovištích zvládáme excelentně. 

DŮLEŽITÉ 

- ÚKOLY k odeslání  …………do pátku 

- WHATSAPP – „Vacovští čtvrťáci“ 

- PREZENTACE  

- ONLINE CVIČENÍ 

- „FOTOKOUTEK“  -  svět živých organizmů, přírodní společenstvo lesa, nové 
čtecí karty, obrázky malované pravou i levou rukou, Vaše výlety 

- „VIDEOVÝUKA“ - středa v 10:00 (Matematika) a čtvrtek v 10:15 (Český 
jazyk)  
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.  
  
„V přírodě se pohybujte s kočičí lehkostí a kočičíma očima sledujte 
každý pohyb“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PONDĚLÍ 

ČESKÝ JAZYK  

SLOVNÍ DRUHY - OPAKOVÁNÍ 

https://www.youtube.com/watch?v=DrpXdNNOCxQ 
https://www.youtube.com/watch?v=OUJUig2HomE 
https://www.umimecesky.cz/rozbory-slovni-druhy-harry-potter-1-uroven/3639 

Do sešitu opište věty a nadepište nad jednotlivá slova pomocí čísel 
slovní druhy. 

Harry šel se svými spolužáky do Tajemné komnaty. Chytrá Hermiona přišla 
na dvě neřešitelné záhady bez cizí pomoci.  
Vymyslete svoji vlastní větu o Harrym Potterovi podle zadání:  

2 1 5 7 2 1.  

Pracovní sešit str. 43 cv. 8 
 

Pracovní sešit str. 43 cv. 9  

 

MATEMATIKA 

PÍSEMNÉ NÁSOBENÍ 

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-nasobeni-dvojcifernym-cinitelem/nezbedne-
kobylky/priklady.html 
http://www.smartygames.com/games/math/game_math_practice3.htm 

 Pracovní sešit str. 35  - kdo ještě nemá, tak dokončí celou stránku 

GEOMETRIE 

https://www.youtube.com/watch?v=iQ7hrLXRM1w 
https://www.youtube.com/watch?v=FD2iRByTfOI 

Učebnice str. 90 cv. 4 – kdo nenarýsoval z předminulého týdenního 
plánu….opište do sešitu na geometrii růžový rámeček a narýsujte podle 

zadání Pošlete mi vše, co se Vám podaří, pokusíme se při videovýuce 

společně rýsovat, tak potřebuji vědět, co Vám jde a co nikoliv.  

ČTENÍ 

 Pošlete mi prosím Vaši květnovou čtecí kartu – ne všichni jste tak 

učinili 

 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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DrpXdNNOCxQ
https://www.youtube.com/watch?v=OUJUig2HomE
https://www.umimecesky.cz/rozbory-slovni-druhy-harry-potter-1-uroven/3639
https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-nasobeni-dvojcifernym-cinitelem/nezbedne-kobylky/priklady.html
https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-nasobeni-dvojcifernym-cinitelem/nezbedne-kobylky/priklady.html
http://www.smartygames.com/games/math/game_math_practice3.htm
https://www.youtube.com/watch?v=iQ7hrLXRM1w
https://www.youtube.com/watch?v=FD2iRByTfOI


ÚTERÝ 

MATEMATIKA 

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

 Pracovní sešit str. 39 cv. 8 

 
SLOVNÍ ÚLOHY – tento týden si budete postupně zkoušet slovní úlohy 
od jiných žáků 4. třídy, zkuste jich vypracovat co nejvíce 
 

 Pracovní sešit str. 43 cv. 1 a 2 – mi neposílejte, pošlete mi potom 

celou stránku najednou  
 

ČESKÝ JAZYK  

VÝLET DO PŘÍRODY – CHRÁNÍME PŘÍRODU 

Pracovní sešit str. 39 cv. 6 a 7 

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT – PŘÍRODA 

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ed94ceb11a67 

Tento týden nás čeká „PŘÍRODNÍ SPOLEČENSTVO LESA“ – podívejte se na 

str. 68 – 71 (prohlédněte si obrázky) 

Jděte na procházku do lesa – pozorujte, vnímejte, poslouchejte, foťte, buďte 

potichu 

FOTOKOUTEK – posílejte na skupinu fotky z Vašich procházek lesem.  

 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.smartygames.com/games/math/game_math_ski_jumps.htm
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ed94ceb11a67


STŘEDA 

MATEMATIKA 

(MINULÝ TÝDEN: Procvičování malé násobilky, Pravopisníček, Písemné 

násobení dvojciferným číslem, PS str. 34 cv. 3, PS str. 35 cv. 4) 

 Připrav si: učebnici Matematiky, sešit na geometrii, Pracovní sešit 
z Matematiky, pravítko s ryskou, dlouhé pravítko, dobře ořezaná 

tužka, guma, penál. 

 

ČESKÝ JAZYK 

ČÍSLOVKY 
Projdi si videa o číslovkách, ať se seznámíš s tím, o čem si budeme 
povídat o videovýuce.  
https://www.youtube.com/watch?v=4kqCxeQwAKA 
https://www.youtube.com/watch?v=oumb88RsbYA 
https://www.youtube.com/watch?v=wRHSd082sNU 

 Pracovní sešit str. 40 cv. 2 jen tajenku – číslovky, které najdeš, napiš 

na řádky vedle tajenky, zbytek budeme dělat společně při videovýuce. 

 Pracovní sešit str. 42 cv. 6 jen tajenku 

 Pracovní sešit str. 42 cv. 7 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT– SPOLEČNOST 

FOTOKOUTEK – kdo má možnost, vyfotí nám na skupinu místo na 

mapě, které jste někdy navštívili.  

MÁ NAVŠTÍVENÁ MÍSTA 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4kqCxeQwAKA
https://www.youtube.com/watch?v=oumb88RsbYA
https://www.youtube.com/watch?v=wRHSd082sNU


845 000 + 130 000 =   17 534    89 603  4 258 

6 380 000 – 200 000 =    3 265    12 659  .      6 

  6 279  -   4 560  

  

52 . 6 =   27 . 4 =      8 964 : 7 =  5 866 : 3  = 

6 - 15 =  - 4 + 5 =   - 12 – 6 =  

ČTVRTEK 

ČESKÝ JAZYK 

VIDEOKONFERENCE 10: 15 

(MINULÝ TÝDEN: Procvičování – koncovky podstatných jmen, 

shoda přísudku s podmětem, Učebnice str. 138 cv. 22 (pravidla 
psaní přípon), PS str. 34 cv. 8, PS str. 35 cv. 10) 

ČÍSLOVKY 

 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“  

 Učebnice str. 101 cv. 2 a 3 – do sešitu 

 Pracovní sešit str. 43 cv. 3 a 4 

CVIČENÍ MOZKU + VÝTVARNÁ VÝCHOVA  

Vycentruj se aneb pravá a levá hemisféra 
https://www.youtube.com/watch?v=yFlDnbCec5A 
https://www.youtube.com/watch?v=AWKaijqkUwI 
https://www.youtube.com/watch?v=QivB7Bfr8ag 
https://cz.pinterest.com/pin/467741111303331045/?nic_v1=1a7TK2Xj94CWJy158RHjOW5%2BH54D
QVBY9AzRI%2B%2BrJh31YY9MpJymnAIMq95NI8TjXB 

cvičení prstů 
https://www.youtube.com/watch?v=2n6y2g7CuJc 
https://www.youtube.com/watch?v=r2tBH_XyeJc 

Cvičte-skákejte-běhejte-foťte-posílejte 
https://www.youtube.com/watch?v=388Q44ReOWE 

 

FOTOKOUTEK – 
pošlete nám na skupinu 

Vaše obrázky namalované 
najednou pravou i levou 
rukou 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yFlDnbCec5A
https://www.youtube.com/watch?v=AWKaijqkUwI
https://www.youtube.com/watch?v=QivB7Bfr8ag
https://cz.pinterest.com/pin/467741111303331045/?nic_v1=1a7TK2Xj94CWJy158RHjOW5%2BH54DQVBY9AzRI%2B%2BrJh31YY9MpJymnAIMq95NI8TjXB
https://cz.pinterest.com/pin/467741111303331045/?nic_v1=1a7TK2Xj94CWJy158RHjOW5%2BH54DQVBY9AzRI%2B%2BrJh31YY9MpJymnAIMq95NI8TjXB
https://www.youtube.com/watch?v=2n6y2g7CuJc
https://www.youtube.com/watch?v=r2tBH_XyeJc
https://www.youtube.com/watch?v=388Q44ReOWE


PÁTEK 

ČESKÝ JAZYK  

PROCVIČOVÁNÍ ČÍSLOVEK 

https://www.umimecesky.cz/cviceni-cislovky-druhy 

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ed948d288b01 

 Pracovní sešit str. 44 cv. 11 (tečku za číslovkou píšeme u řadových 

číslovek ……čtvrtého května = 4. května)  

 

MATEMATIKA 

Učebnice str. 106 cv. 1 a 2 – můžeš procvičit na folii, pozor jsou to 
dvoupodlažní výstaviště a pak dokonce třípodlažní výstaviště.  

Pracovní sešit str. 45 cv. 16 

Pracovní sešit str. 43 cv. 5 a 6 – vyfoťte prosím celou stránku, vůbec 
nevadí, jestli si s některou slovní úlohou nebudete vědět rady, ale snažte se 

jich vypočítat co nejvíce 

 Pracovní sešit str. 42 cv. 6 jen ten, kdo si bude chtít započítat. 

Pokud budete chtít, můžete mi to poslat. 

 

  

https://www.umimecesky.cz/cviceni-cislovky-druhy
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ed948d288b01


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 

Tento týden se naučíš v anglickém jazyce měsíce. Můžeš začít písničkou. Posílám odkaz:  

https://www.youtube.com/watch?v=Fe9bnYRzFvk 

● učebnice - str. 80 Reading  – poslouchej, čti a překládej (poslech na stránkách školy) 

- do slovníčku si opiš neznámá slovíčka  

 

 

 

 

 

 

 

● učebnice – str. 81 / cv. 1 – přečti si věty a vyber vhodný měsíc 

 pracovní sešit – str. 66 / cv. 1 – piš ANO nebo NE 

         str. 66 / cv. 2 – přečti si věty, doplň měsíc a vyber správný obrázek 

         str. 67 / cv. 1 – doplň písmenka, napiš slovo 

         str. 67 / cv. 2 – doplň věty, použij slovíčka ze stávající stránky 

str. 68 / cv. 1 – !! ZAPAMATUJ SI!! Měsíce píšeme velkým písmenem, v tomto 

cvičení pouze zakroužkuj počáteční velké písmeno 

        str. 68 / cv. 2 – doplň správné písmeno  

        str. 68 / sv. 3 – spoj obrázek se slovíčkem a slovíčko napiš 

        str. 68 / cv. 4 – dokonči věty, doplňuješ pouze měsíc  

 

● na stránkách školy si vyplň online testík na frekvenční příslovce 

https://forms.gle/VaCdJ2CkhTmpRsox7 

    

rainbow    /reinbeu/   duha 

storm     /sto:rm/   bouře 

dark     /da:k/    tmavý, tma 

thunder    /θandr/   hrom 

lightning    /laitning/   blesk 

often     /o:fn/    často 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fe9bnYRzFvk
https://forms.gle/VaCdJ2CkhTmpRsox7

