
Milí čtvrťáci, 

tento týden mám pro Vás skvělou zprávu……je to náš poslední 
týden domácího učení Čeká nás týden opakování, 
procvičování toho, co jsme se společně ve škole, nebo vy 
sami doma naučili …….a za to Vám a Vašim nejbližším, 
kteří Vám s učením pomáhali, patří velká pochvala. Tak 
hurá do toho, ať se k nám co nejblíže přiblíží vytoužené 
prázdniny.  

DŮLEŽITÉ 

- ÚKOLY k odeslání  …………do pátku 

- WHATSAPP – „Vacovští čtvrťáci“ 

-  „FOTOKOUTEK“  -  přírodní společenstvo lesa, louky, vody,  nové čtecí 
karty, obrázky malované pravou i levou rukou, Vaše výlety 

- „VIDEOVÝUKA“ - středa v 10:00 (Matematika) a čtvrtek v 10:15 (Český 
jazyk)  

- od úterý 16. 6. do úterý 23. 6. máte možnost vracet učebnice a dojít si pro 
své věci do školy – vždy od 14:00 do 16:00 
VRACÍTE:   
UČEBNICE =  (ČJ, ČÍTANKA, M, ČJS – SPOLEČNOST, ČJS – PŘÍRODA, 
AJ – UČEBNICE, AJ – PRACOVNÍ SEŠIT) 
KLÍČEK OD ŠATNÍ SKŘÍŇKY 
 
Pokud si nebudete s něčím vědět rady, napište mi nebo zavolejte.  
  
 

 

 



PONDĚLÍ 

ČESKÝ JAZYK  

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

http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_159  - můžeš si vyzkoušet, jak jsi na tom 

PRAVOPIS Y, I – VĚTA JEDNODUCHÁ, SOUVĚTÍ 

Pracovní sešit str. 37 –  jen doplňovací cvičení 
(na řádky pod cvičení vypiš silně vytištěná slova a urči u nich vše,32 co 
umíš) 

VĚZENÍ, MEDVĚDY – pád, číslo, rod, vzor,  

PÁTRÁ, ŘEKL – osoba, číslo, čas, způsob 

 

Pracovní sešit str. 38 – věta jednoduchá (jedno sloveso), souvětí (obsahuje 
alespoň dvě či více sloves) 

 

MATEMATIKA 

https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=5ee32f8cdf470 

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

DĚDA LESOŇ, ROVNICE 

Pracovní sešit str. 40 cv. 2 – musíš vždy doplnit zvířátko, abys mohl/a 

celou skupinu zvířátek vydělit třemi i čtyřmi – projdeme při videovýuce. 

Pracovní sešit str. 40 cv. 3 – pro zdatné počtáře 

Pracovní sešit str. 45 cv. 14 - podívej se na str. 30, jak jsme to 

počítali, nebo na str. 28 

SLOVNÍ ÚLOHY – musím Vás velmi pochválit za slovní úlohy, které jste mi 
posílali minulý týden je vidět, že jste velcí šikulové. Tento týden si opět 
zkusíme další část od žáků 4. třídy, zkuste jich vypracovat co nejvíce 
Pracovní sešit str. 44 cv. 7 a 8  - pošlete zase najednou ve čtvrtek 

ČTENÍ 

 Čtěte každý den alespoň 20 minut denně 

 

 

 

https://www.gramar.in/cs/game.php
http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_159
https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=5ee32f8cdf470
https://www.matika.in/cs/game.php


ÚTERÝ 

MATEMATIKA 

https://www.umimematiku.cz/sudoku-se-symboly-lehke/32 

https://www.umimematiku.cz/pocitani-deleni-zbytek-2-uroven/3481 

HADI, DĚLENÍ 

 Pracovní sešit str. 45 cv. 15 

 Pracovní sešit str. 42 cv. 8 – dělíš stále číslo 3 024, využij místo pod 

tabulkou, doplň do tabulky výsledek i zbytek pod číslo, kterým jsi 

zrovna dělil/a 

 Pracovní sešit str. 44 cv. 9 a 10 

 

ČESKÝ JAZYK  

 ČÍSLOVKY 

http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_031 

https://www.umimecesky.cz/mluvene-diktaty-vila-otylka/15 -zde si můžeš vyzkoušet diktát 

Pracovní sešit str. 41 cv. 4 

Pracovní sešit str. 45 

NEZAPOMÍNEJTE NA „TVŮRČÍ PSANÍ“, pište si deníčky, dopisy, 

pohledy, pohádky, příběhy, básničky – vždy, když budete mít o čem a 
komu psát a když mi něco z vašeho tvůrčího psaní pošlete, budu 

moc ráda. FOTOKOUTEK 

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT – PŘÍRODA 

 „PŘÍRODNÍ SPOLEČENSTVO LESA, LOUKY, ŘEKY, RYBNÍKA“  

Jděte na procházku – pozorujte, vnímejte, poslouchejte, foťte, buďte potichu 

a starejte si o přírodu, ona nám to vždy spravedlivě oplatí 

FOTOKOUTEK – posílejte na skupinu fotky z Vašich procházek lesem, 

loukou, k vodě.  

 

 

 

https://www.umimematiku.cz/sudoku-se-symboly-lehke/32
https://www.umimematiku.cz/pocitani-deleni-zbytek-2-uroven/3481
http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_031
https://www.umimecesky.cz/mluvene-diktaty-vila-otylka/15


STŘEDA 

MATEMATIKA 

VIDEOKONFERENCE 10: 00 

PŘIPRAV SI:  Pracovní sešit z Matematiky, sešit penál 

ČESKÝ JAZYK 

PŘEDPONA, PŘÍPONA, VĚTNÝ VZOREC 
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/souveti1.htm 
https://www.gramar.in/cs/game.php 

 Pracovní sešit str. 48 cv. 5  

 Pracovní sešit str. 48 cv. 6 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT– SPOLEČNOST 

FOTOKOUTEK – děkuji Všem, kteří jste nám poslali vyfocené mapy 

míst, která jste navštívili. Budu moc ráda, když nám budete stále posílat 
fotky z Vašich prázdninových výletů 

ČTVRTEK 

ČESKÝ JAZYK 

VIDEOKONFERENCE 10: 15 

PŘIPRAV SI:  Pracovní sešit z ČJ, penál, sešit 
 

ČTENÍ 

 Nezapomeňte na čtení – alespoň 20 minut denně a na čtecí karty – 
posílejte na skupinu své nové knížky  

MATEMATIKA 

https://www.umimematiku.cz/rusna-hodinka-lehke/10 

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

Pracovní sešit str. 44 cv. 11, 12 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. 39 cv. 7 

 Pracovní sešit str. 45 cv. 13 jen ten, kdo si bude chtít započítat. 

Pokud budete chtít, můžete mi to poslat. 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/souveti1.htm
https://www.gramar.in/cs/game.php
https://www.umimematiku.cz/rusna-hodinka-lehke/10
https://www.matika.in/cs/game.php


TĚLESNÁ VÝCHOVA – HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Slíbila jsem Vám VELKÝ ÚKLID POKOJÍČKŮ – tak 

se připravte……a hurá do toho.  

https://www.youtube.com/watch?v=RrsqaWyqyBI 
https://www.youtube.com/watch?v=tJVl2KaZqrU 
https://www.youtube.com/watch?v=PqZTHSwOZQk 

https://www.youtube.com/watch?v=nw9i95Nu9m4 
https://www.youtube.com/watch?v=EzvTG0cvvZ0 

Aby se Vám lépe uklízelo, pusťte si svou oblíbenou muziku a poproste 
někoho, ať Vás vyfotí při úklidu.  

Nezapomeňte nám svůj krásně uklizený pokojíček vyfotit – samozřejmě 

své nejoblíbenější místo v pokojíku. FOTOKOUTEK 

 SPORTUJTE, HÝBEJTE SE, JEZDĚTE NA KOLE, KOUPEJTE 
SE, FOŤTE 

PÁTEK 

ČESKÝ JAZYK  

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ee32c4f91a86 

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

 Pracovní sešit str. 46 cv. 3  

 

MATEMATIKA 

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

http://www.naberanku.cz/vyuka/matematika/zaci/mat05.htm - zde si můžeš hrát a počítat 

Pracovní sešit str. 46, 47 – pokud budete chtít a mít ještě sílu na 

počítání, když budete chtít, můžete mi to poslat.  

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

http://www.naberanku.cz/vyuka/odkazvse/opv04.htm - KDYŽ VENKU PRŠÍ 

MALUJTE, KRESLETE, TVOŘTE, STAVĚTE Z LEGA A Z JINÝCH STAVEBNIC, 

KDYŽ BUDETE CHTÍT, SVÉ VÝTVORY NÁM POŠLETE FOTOKOUTEK 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=RrsqaWyqyBI
https://www.youtube.com/watch?v=tJVl2KaZqrU
https://www.youtube.com/watch?v=PqZTHSwOZQk
https://www.youtube.com/watch?v=nw9i95Nu9m4
https://www.youtube.com/watch?v=EzvTG0cvvZ0
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ee32c4f91a86
https://www.gramar.in/cs/game.php
https://www.matika.in/cs/game.php
http://www.naberanku.cz/vyuka/matematika/zaci/mat05.htm
http://www.naberanku.cz/vyuka/odkazvse/opv04.htm


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 

 ● Tento týden na Vás čeká již poslední domácí příprava z AJ. Nemusíte 

nic posílat.  

● Vyplňte přiložený pracovní list – zopakujete si měsíce, roční období, počasí, 

oblečení                        a činnosti (pod každým sloupečkem najdete nápovědu) 

● Na zopakování slovní zásoby ze 4. třídy jsem pro Vás připravila zábavnou 

křížovku, můžete si jí vyzkoušet pod tímto odkazem: 

https://learningapps.org/watch?v=p257cyht320 

Pracovní sešit z AJ i slovníček ještě využijeme v 5. třídě. Ve slovníčku můžete 

pokračovat, proto si ho pečlivě uschovejte. Až budete vracet paní učitelce 

učebnice, odevzdejte jí také pracovní sešit, abyste ho přes prázdniny neztratili. 

 

Na závěr Vám chceme poděkovat za spolupráci a plnění domácích úkolů 

v této nelehké situaci, která nás potkala. Většinou jste plnili všechno bez 

větších obtíží, jste šikovní a chválíme Vás. Děkujeme také rodičům za 

trpělivost a spolupráci při dálkovém vzdělávání. 

Přejeme Vám krásné letní prázdniny se spoustou zážitků. Odpočiňte si a v září 

se budeme těšit na viděnou! 

M. Kůlová a L. Fridrichová 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/watch?v=p257cyht320


   


