
Milí čtvrťáci, 

začíná nám další týden společného učení a já už se teď těším 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: cestování po Evropě, mláďata, opylování 
květů hmyzem, květnová čtecí karta (kdo nemá možnost posílat foto na 
skupinu, tak posílejte na email…..jen mi napište, zda mohu Vaše fotky 
vložit na skupinu 

- 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“ – 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.  
  

 

 

 

 

 



ROVNOBĚŽKY 

Přímka s je rovnoběžná 

 s přímkou r. 
s || r 

PONDĚLÍ 

ČESKÝ JAZYK 

VZORY PODSTATNÝCH JMEN 

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5eb6f554a7688 
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/koncovky-podstatnych-jmen/pravopisny-trenazer-rod-
stredni-zensky-muzsky/cviceni.html 

 Učebnice str. 109 cv. 8 – na folii (kdo bude chtít zkontrolovat, 

pošle) 

 Pracovní sešit str. 20 cv. 10 

 Pracovní sešit str. 20 cv. 9 – společně projdeme při videokonferenci 

On-line cvičení: 4. třída – ČJ – vzory podstatných jmen.  

MATEMATIKA 

INDICKÉ NÁSOBENÍ 

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-mala-nasobilka-tabulka-1-uroven/6847 
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/test/pocitame.htm 

 Pracovní sešit str. 21 cv. 10 

 Pracovní sešit str. 27 cv. 11 – zkuste si vyřešit co nejvíce příkladů, 

společně projdeme při videokonferenci. 

 Pracovní sešit str. 21 cv. 8    

(kdo bude chtít, zkusí si autobus o „videovýuce“ si ho projdeme, někomu 
pomáhá, že si nejdříve udělá jízdu s muži, potom se ženami, nebo si ho 
můžete doma zahrát) 

https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=5eb70b27b3a2e 

  

MATEMATIKA – geometrie 

RÝSOVÁNÍ – PRAVÍTKO S RYSKOU – ROVNOBĚŽKY /pravítko 
s ryskou, dlouhé pravítko)  

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

 Učebnice str. 89 – růžový rámeček…..do sešitu zapiš: 
vyzkoušej si do sešitu rýsování rovnoběžek   

 Učebnice str. 89 cv. 1 – zkuste si narýsovat notovou 

osnovu podle cvičení 1, do notové osnovy zapište 

houslový klíč a noty 
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ČTENÍ 

 Bohužel mi ještě všichni neposlali své velikonoční čtecí karty za 

duben 

 Děkuji, že posíláte své nové čtecí karty na skupinu, máte je luxusní.  
 Velká pochvala za zápisy do čtenářských deníků, kdo ještě neudělal 

čtenářský deník, tak prosím pošlete tento týden 

ÚTERÝ 

MATEMATIKA 

 CELÁ ČÍSLA 

https://www.umimematiku.cz/presouvani-ciselna-osa-klad-zapor-1-uroven/385 

 Učebnice str. 81 cv. 3 – do sešitu 

 Pracovní sešit str. 26 cv. 6 

 Pracovní sešit str. 27 cv. 9 

 Pracovní sešit str. 27 cv. 10 – pokuste se vyřešit, na vyřešení budete 
muset použít i záporná čísla  

 

ČESKÝ JAZYK 

DOTAZNÍK – MŮJ KRAJ, MOJE OBEC 

https://www.youtube.com/watch?v=R1-KYBlJPFM 

 Učebnice str. 112 - Dotazník – přečíst 

 Pracovní sešit str. 21 – dotazník mi zašlete nejdéle do pondělí 

 Učebnice str. 115 cv. 24 – jen vyluštění hádanek, kdo bude chtít, 
pošlete mi správné odpovědi : - D 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT – PŘÍRODA 

 Tento týden se seznámíme o pohybu živých organizmů.  

 Zhlédni PREZENTACI – POHYB ŽIVÝCH ORGANIZMŮ 

 Zapiš si do sešitu dle prezentaci a vypracuj úkoly v prezentaci 
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STŘEDA 

MATEMATIKA 

(MINULÝ TÝDEN: Diktát velkých čísel, UČEBNICE str. 81 do sešitu 

nadpis CELÁ ČÍSLA, do sešitu cv. 1, ústně cv. 2.  PRACOVNÍ SEŠIT: str. 
20 cv. 5, str. 24 cv. 7a, str. 25 cv. 1) 

 
 VIDEOKONFERENCE 10:00  -  CELÁ ČÍSLA, ČÍSELNÁ OSA 

 Připrav si: učebnici Matematiky, sešit školní, Pracovní sešit 

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

ČESKÝ JAZYK 

SLOVESA – SLOVESNÝ ZPŮSOB 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/slovesny_zpusob1.htm 

https://www.umimecesky.cz/tetris-slovesa-zpusob-2-uroven?source=search# 

 Učebnice str. 115 cv. 23 (ústně) 

 Pracovní sešit str. 22 cv. 1.  

 Pracovní sešit str. 23 cv. 4 
 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT– SPOLEČNOST 

EVROPA – OPAKOVÁNÍ  

https://www.umimefakta.cz/cviceni-evropa-more 

http://rysava.websnadno.cz/vlastiveda_5.roc/evropa_povrch1.htm 

http://rysava.websnadno.cz/vlastiveda_5.roc/evropa_ostrovy_poloostrovy.htm 

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

 FOTOKOUTEK – toulky po Evropě 
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ČTVRTEK 

ČESKÝ JAZYK 

VIDEOKONFERENCE 10: 30 

(MINULÝ TÝDEN: UČEBNICE: str. 108 přečíst článek, str. 109 cv. 5 

(ústně) str. 111 cv. 14(ústně) (lom-mol, brk-krb, líc-cíl, pes-les) 
PRACOVNÍ SEŠIT: str. 15 cv. 9 (červeně přísudek, modře podmět) 
celé, str. 17 cv. 2, str. 19 celá) 

OPAKOVÁNÍ – VZORY PODSTATNÝCH JMEN, SLOVESA, SHODA PŘÍSUDKU 
S PODMĚTEM, PŘÍMÁ ŘEČ 

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

pero, modrou a červenou pastelku.  
 

ČTENÍ 

 Nezapomeňte na čtení – alespoň 20 minut denně 

FOTOKOUTEK – pošlete nám na skupinu fotku 
knížky, kterou zrovna čtete 

MATEMATIKA 

VELKÁ ČÍSLA 

 DIKTÁT ČÍSEL: Zapiš do sešitu „Počtářník“ čísly:  
patnáct milionů dvě stě tisíc jedna tři tisíce třicet 
 sedm set osmdesát devět   čtyři miliony čtyřicet 
jedenáct tisíc sto jedenáct   čtyřicet tři tisíc osm set šedesát devět 

sedmdesát jedna tisíc pět   jeden milion sto tři 

 Učebnice str. 81 cv. 6 – do sešitu 

 Pracovní sešit str. 26 cv. 8  

HUDEBNÍ VÝCHOVA 

 Místo TV dnes Hudební výchova, zpívejte, hrajte. Kdo bude chtít, může 

nám poslat svoji nahrávku písně, nebo skladbu na svůj hudební 
nástroj na skupinu. Nebo posílejte na skupinu své nejoblíbenější 
písničky, ať se hudebně inspirujeme. 

 Jedna z mých oblíbených: 
 https://www.youtube.com/watch?v=bvjFnzJXZZM 

 

 

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


PÁTEK 

ČESKÝ JAZYK a TVOŘIVÉ ČINNOSTI 

DRUHY VĚT 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/dobrodruzstvi-medvidka-pu/cviceni1.htm 

https://www.umimecesky.cz/rozbory-druhy-vet-oznamovaci-tazaci-praci/503 

 Pracovní sešit str. 23 cv. 5  

UKÁZKA: oznamovací/ buchty / Buchty se pekly v troubě.  
 Diktát – Učebnice str. 115 cv. 25  – přečti si diktát, popros někoho, 

ať ti ho nadiktuje a sám si ho zkontroluj podle učebnice a 
oznámkuj……nezapomeň si pod diktát opravit chyby.  

 Učebnice str. 113 cv. 20 (dělali jsme při videovýuce) – postav 
domeček z karet (fotokoutek) nebo z jiné stavebnice a pošli ho mně 

nebo na skupinu 

 

MATEMATIKA 

 Slovní úloha Učebnice str. 82 cv. 12 – do sešitu…..a zase 

jablka 

 Pracovní sešit str. 27 cv. 12, Pracovní sešit str. 23 cv. 6 – jen ten, 

kdo si bude chtít započítat Pokud budete chtít, můžete mi to poslat.  

  

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/dobrodruzstvi-medvidka-pu/cviceni1.htm
https://www.umimecesky.cz/rozbory-druhy-vet-oznamovaci-tazaci-praci/503


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 

Tento týden dokončíme 6. lekci. 

● Připomeň si úvodním dialogem v učebnici na str. 67, co jste se naučili.  

 - přečti a přelož 

 

● Pracovní sešit str. 60 – Check-up 6  

Tyto 2 stránky pošli na mail  kulova@zsvacov.cz  /  fridrichova@zsvacov.cz    

Děkuji! 

- cv. 1 – Komu to patří? Přivlastňuj pomocí apostrofu ´+s 

- cv. 2 – Doplň věty, využij slovíčka z nabídky 

- cv. 3 – Prohlédni si obrázek a přečti si otázky 

- cv. 4 – Napiš odpovědi na otázky ze cv. 3 

 

● Pokud máš možnost procvičuj učivo 6. lekce na těchto odkazech: 

https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/numbers/numbers-1-100   

https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/numbers/audio-100.html (poslechni a vyber správnou 

číslovku) 

https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/body/body-multiple-1 

 

● Procvičuj slovíčka U1-U6 
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