
 

Milí čtvrťáci, 

doufám, že jste si o Velikonocích odpočinuli a v plné síle se opět můžeme 
společně pustit do nového učení : - D. 

Všem děkuji za krásná blahopřání. : - ) 

Jen připomínám: 

- úkoly k odeslání jsou označeny  

- kdybyste něčemu nerozuměli, určitě mi hned dejte 
vědět 

- 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 

- posílejte Vaše fotografie, jak trávíte Váš čas 

- každou středu v 10:00 se budeme setkávat na 
společné videokonferenci 

 

 

FOTO: JÁ 



ÚTERÝ 

MATEMATIKA 

 KILO 

 opět se podívej na prezentaci z předminulého týdne „DECI, CENTI, 

KILO“ – zaměř se na poslední téma – ŘECKÁ PŘEDPONA KILO 

 Podle prezentace zapiš do sešitu zápis „KILO“ 

 Učebnice str. 68 cv. 18 (ústně) 

 Do sešitu si zapiš: Převeď na metry – vyber si čtyři čísla    
z předchozího cvičení zapiš je a převeď 
Převeď na gramy - vyber si čtyři čísla z předchozího 

cvičení zapiš je a převeď  
 

ČESKÝ JAZYK 

 Prezentace – PODMĚT, PŘÍSUDEK, SHODA PODMĚTU S PŘÍSUDKEM 

 Zhlédni prezentaci – do sešitu si zatím nic nezapisuj, zapíšeš si to až 
po naší videokonferenci ; - ) 

 Zapiš do sešitu – Učebnice str. 102 cv. 10 (toto cvičení si připravte na 
videokonferenci) 

 Na konci prezentace najdeš krátký úkol na TVŮRČÍ PSANÍ 

 Práci mi odešli nejdéle do pondělí  

ČLOVĚK A JEHO SVĚT – PŘÍRODA 

 děkuji Vám za krásné fotografie jarní přírody, zpracovávám ty své, až 

to budu mít hotové, tak Vám to zase pošlu Jarní video: 
https://edu.ceskatelevize.cz/jarni-priroda-5e44241b4908cf0125157f5f 

 Učebnice str. 44 cv. 1 (vyzkoušejte na sobě, můžete si mezi sebou dát 

soutěž, kdo vydrží nejdéle) 

 Pročti si str. 44 a 45 a zapiš do sešitu (můžeš i vytisknout a vlepit), 

prohlédni si videa 

 Vyzkoušej si učebnice str. 45 cv. 2 (video máš v zápisu pod rybami) 

 Úkol: Ve vodě žijí i někteří savci, jako delfíni nebo velryby, a také plazi, 

jako želvy a krokodýli. Které orgány slouží k příjmu kyslíku těmto 
živočichům?  
Zjisti na internetu nebo v encyklopedii, napiš do sešitu pod zápis a 

pošli mi to 

 

 

 

 
 

https://edu.ceskatelevize.cz/jarni-priroda-5e44241b4908cf0125157f5f


DÝCHÁNÍ ŽIVÝCH ORGANISMŮ 

- všechny živé organismy…KYSLÍK 

- slouží k uvolňování uložené energie z cukrů a tuků 

- nakresli obrázek:  

 

Rostliny –  listy – průduchy ( https://www.youtube.com/watch?v=WbZkXGKeYj0) 

Houby – podhoubí 

Ryby (raci, blešivci…) – žábry  (https://www.youtube.com/watch?v=dVkK36KOcqs) 

Savci, ptáci a plazi – plíce (https://www.youtube.com/watch?v=D0T2DL7LjbE) 

Hmyz a pavouci - vzdušnice 

 

 

 

STŘEDA 

MATEMATIKA 

KILO 

 Pracovní sešit str. 17 cv. 5, 6 

 Učebnice str. 68 cv. 19  

ČESKÝ JAZYK 

 VIDEOKONFERENCE 10:00  - PODMĚT, PŘÍSUDEK, SHODA 

PŘÍSUDKU S PODMĚTEM 

 Připrav si: učebnice str. 103, sešit, do kterého sis napsal/a cvičení str. 

102 cv. 10 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT– SPOLEČNOST 

EVROPA – OPAKOVÁNÍ 

 přečti si zápisky v sešitě o Evropě, případně znovu zhlédni prezentaci 

z předminulého týdne a udělej si on-line test, jak jsi na tom : - D 

On-line cvičení: 4. třída – ČJS – Evropa (povrch) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WbZkXGKeYj0
https://www.youtube.com/watch?v=dVkK36KOcqs
https://www.youtube.com/watch?v=D0T2DL7LjbE


ČTVRTEK 

ČESKÝ JAZYK 

 Znovu zhlédni prezentaci – PODMĚT, PŘÍSUDEK, SHODA PŘÍSUDKU 

S PODMĚTEM a zapiš do sešitu podle prezentace 

 Pracovní sešit str. 13 cv. 3. a 4. 

ČTENÍ 

 Čti každý den alespoň 20 minut. Velmi mě těší, že mi posíláte zapsané 

knížky do čtenářského deníku, máte ode mě velkou pochvalu. 

MATEMATIKA 

DECI, CENTI, KILO – opakování 

 On-line cvičení: 4. třída – M – deci, centi, kilo  

 Zopakuj si ústně krokování: Učebnice str. 40 

 Pracovní sešit str. 18 cv. 8  

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

 každý den cvič, sportuj, běhej, hraj si, prostě protáhni své tělo – děkuji 

Vám za fotky, jak si užíváte, hrajete, sportujete 

 po velikonocích je třeba trochu vyběhat, beránky, mazance 

perníčky……takže, kdo bude chtít, dá si kondiční běh v přírodě 
(vzpomeňte si na 600 stovku na hřišti) – můžete mi poslat foto 

 něco pro pozitivní naladění:  https://www.youtube.com/watch?v=7De-UU9qB9Q 

PÁTEK 

ČESKÝ JAZYK 

PROCVIČENÍ – SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM 

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5e921bbb0982f 

Pracovní sešit str. 13 cv. 5 

 

MATEMATIKA a TVOŘIVÉ ČINNOSTI 

VÝSTAVIŠTĚ 

 Zopakuj si výstaviště: https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=5e9210c59e331 

 Učebnice str. 76 cv. 24 (na folii, nebo překresli do sešitu a vyřeš) 

 Zkus namalovat své vlastní zajímavé výstaviště, pak čísla vygumuj a 

nech jen některé, abychom ho mohli se spolužáky vyřešit : - D 

https://www.youtube.com/watch?v=7De-UU9qB9Q
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5e921bbb0982f
https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=5e9210c59e331


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). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANGLICKÝ JAZYK 

Unit 6 

● Někteří z Vás si ještě nevyplnili online testík z minulého týdne. Můžeš si ho 

vyzkoušet i opakovaně. 

https://forms.gle/cY9L6Z3YC7wrGRhR6 

● Posílám řešení překladu ve školním sešitě 

A)       B) 

1. Tomův míč – Tom’s ball    6. jeho nos – his nose 

2. Danovo boty – Dan’s shoes    7. její paže – her arms 

3. Benova hlava – Ben’s head    8. jejich uši – their ears 

4. dědovo oblečení  - Grandpa’s clothes  9. tvoje vlasy – your hair 

5. tatínkovo břicho - Dad’s belly   10. můj krk – my neck 

 

● Tento týden se podíváme na číslovky od 20-100 

- nejdříve si zopakuj číslovky do 20 pomocí písničky, najdeš ji na tomto odkazu  

https://www.youtube.com/watch?v=D0Ajq682yrA  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/cY9L6Z3YC7wrGRhR6
https://www.youtube.com/watch?v=D0Ajq682yrA


● do slovníčku si nalep nebo přepiš číslovky od 20 – 100 (po desítkách) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● do školního sešitu si 

nalep nebo přepiš číselnou 

doplňovačku 

U čísel, kde jsou desítky a 

jednotky, spojují se v 

písemné formě pomlčkou. 

 

 

 

 

 



● Zazpívej si na číslovky písničku -  https://www.youtube.com/watch?v=bGetqbqDVaA 

● Učebnice str. 70 / Reading – Poslouchej a čti (poslech na stránkách školy) 

● Učebnice str. 70/ cv. 1 – Přečti si věty a odpověz YES/NO 

● Pracovní sešit str. 56/ cv. 1 – Vyber správné sloveso a doplň do vět 

         str. 56/ cv. 2 – Napiš 3 věty pod každý obrázek. Využij 

nápovědu. 

- stránku 56 vyfotit a poslat na mail  kulova@zsvacov.cz; 

fridrichova@zsvacov.cz 

Úkoly prosím posílejte vždy do pátku! Děkuji! 

 

 

 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bGetqbqDVaA
mailto:kulova@zsvacov.cz
mailto:fridrichova@zsvacov.cz

