
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  …………do pátku 

- WHATSAPP – „Vacovští čtvrťáci“ 

- PREZENTACE  

- ONLINE CVIČENÍ 

- „FOTOKOUTEK“  - Cestování po Evropě, moje knížka, svět živých 
organizmů, moje nejoblíbenější písnička, domeček (z karet) 

- „VIDEOVÝUKA“ - středa v 10:00 (Matematika) a čtvrtek v 10:30 (Český 
jazyk) se budeme setkávat na společné (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.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Z kolika větných celků se skládá tento článek? 

2. Opiš první větu a napiš nad jednotlivá slova čísla slovních 

druhů. 

3. Ke slovu chlapec napiš synonymum. 

4. Najdi v článku dvě slova a napiš k nim antonymum. 

5. Ke slovu „život“ napiš dvě slova podřazená 

6. Opiš slovo „neslyšící“ a rozděl ho na kořen, předponu a 

příponu – vymysli k němu dvě slova příbuzná 

8. Opiš si slova „dokáže“(poslední věta) a podstatné jméno 

„problémy“(předposlední věta) a urči u nich mluvnické 

kategorie 

9. Napiš větný vzorec poslední věty. 

10. Vymysli větu tázací, aby souvisela s článkem. 

PONDĚLÍ 

ČESKÝ JAZYK 

TENTO TÝDEN SE BUDEME V ČESKÉM JAZYCE ZABÝVAT SVĚTEM 
NESLYŠÍCÍCH, TZN. SVĚTEM, KTERÝ JE POTICHU, ZKUS O TOMTO SVĚTĚ 
ZJISTIT CO NEJVÍCE, PŘI VIDEOVÝUCE SI O TOM BUDEME POVÍDAT. 

https://www.umimecesky.cz/tvorba_slov_mala_sada-1-uroven/236 

https://www.umimecesky.cz/rozbory-slovni-druhy-harry-potter-1-uroven/3650 

 JAZYKOVÝ ROZBOR 

 Učebnice str. 116  – přečíst 

článek „Svět sluchově 
postižených“ 

 Do sešitu: Nadpis „Svět 

sluchově postižených“ a 
pracuj podle zadání (napiš si 

číslo otázky a rovnou piš 
odpovědi, neopisuj zadání) 

 

On-line cvičení: 4. třída – ČJ – 

vzory podstatných jmen – ten, 
kdo si ho nedělal minulý týden, 
nebo kdo získal méně než 23 
bodů 

MATEMATIKA 

DĚDA LESOŇ – PŘETAHOVANÁ 

https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=5ec13d2767cb6 

 Učebnice str. 85 cv. 1, str. 86 cv. 8, str. 87 cv. 16, str. 88 cv. 21 
do sešitu si zapiš jednotlivé stránky a cvičení a zkus si postavit stejně 

silná družstva podle zadání, projdeme při videovýuce.  

 Pracovní sešit 28 cv. 2 – rovnice si připomeňte….Učebnice str. 44 

  

MATEMATIKA – geometrie 

RÝSOVÁNÍ – PRAVÍTKO S RYSKOU – ROVNOBĚŽKY /pravítko 
s ryskou, dlouhé pravítko) 
https://www.youtube.com/watch?v=FD2iRByTfOI 

 Pracovní sešit str. 32 cv. 4 a 5 
Pro konstruktéry - kdo bude chtít, udělá si Učebnice str. 89 cv. 3 
 

https://www.umimecesky.cz/tvorba_slov_mala_sada-1-uroven/236
https://www.umimecesky.cz/rozbory-slovni-druhy-harry-potter-1-uroven/3650
https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=5ec13d2767cb6


ČTENÍ 

 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 co nejdříve!!!! 

ÚTERÝ 

MATEMATIKA 

 ČÍSELNÁ OSA 

 Rýsování číselné osy podle cvičení, které jsme společně dělali na 
videovýuce – PS str. 25 cv. 2 a PS str. 26 cv. 5 – Ti, kteří mi to poslali, 

vědí, zda to mají správně, nebo ne. Ti, kteří mi to neposlali, si musí 
poradit sami. 

 Učebnice str. 83 cv. 19 – do sešitu 

 Pracovní sešit str. 28 cv. 4 

 Pracovní sešit str. 26 cv. 7 

 Pracovní sešit str. 24 cv. 9 

 

ČESKÝ JAZYK 

SVĚT POTICHU 

https://www.youtube.com/watch?v=yBqUhRkHoxI&list=PLzht4WFy6HnDfSGcpFoDu5wswp12PE
34n 

 Učebnice str. 117 cv. 8 přečti si článek o znakovém jazyce 

 TVŮRČÍ PSANÍ: Napiš mi krátký příběh, popis, vyprávění na téma: 
SVĚT „POTICHU“ (jak by se žilo, jak by vypadal, co by zde nebylo a 

naopak bylo, jak by se lidé dorozumívali, jak by fungovali…vše co tě 

napadne. Strašně se těším na Vaše příběhy plné fantazie – stačí mi to 

do pondělí 

 PS str. 22 cv. 3 – vyzkoušej si, jak zvládáš znaménka v přímé řeči 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yBqUhRkHoxI&list=PLzht4WFy6HnDfSGcpFoDu5wswp12PE34n
https://www.youtube.com/watch?v=yBqUhRkHoxI&list=PLzht4WFy6HnDfSGcpFoDu5wswp12PE34n


ČLOVĚK A JEHO SVĚT – PŘÍRODA A TVOŘIVÉ ČINNOSTI 

 Minulý týden, jste měli odpovědět na otázky z prezentace o pohybu, ne 

všichni jste mi odpovědi poslali.  
Znovu zhlédne, kdo neposlal: PREZENTACI – POHYB ŽIVÝCH 

ORGANIZMŮ 

 Podle PREZENTACE – JARO U NÁS V POŠUMAVÍ si zkontrolujte 
názvy rostlin a živočichů 

 Poslední o kom si budeme povídat ze živých organismů je ČLOVĚK. 
Tvým úkolem je nakreslit si do sešitu přes celou stránku „Člověka – 
sebe, nebo někoho jiného, nechám na tobě, krásně vymalovaného 
(můžete i nalepit z časopisu) 
Na levou stranu okolo člověka zapiš, v čem se lišíme od ostatních 
živočichů a na pravou stranu v čem jsme si podobní – snažte se napsat 
co nejvíce slov, co Vás napadne.  Kdyby sis nevěděl/a rady, můžeš se 

inspirovat na str. 54 – 57 

 
Zápis do sešitu: 

V ČEM SE LIŠÍME V ČEM JSME SE  
OD ŽIVOČICHŮ ŽIVOČICHY STEJNÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STŘEDA 

MATEMATIKA 

(MINULÝ TÝDEN: Cvičení na záporná čísla podle UČ str. 81 cv. 3,  

PRACOVNÍ SEŠIT: str. 27 cv. 9, 10, 11, str. 25 cv. 2 a str. 26 cv. 5, 6) 

 VIDEOKONFERENCE 10:00  -  ROVNICE, ZAOKROUHOVÁNÍ,  
ŠIPKOVÉ GRAFY 

 Připrav si: učebnici Matematiky, sešit školní, Pracovní sešit 
z Matematiky, penál. 

 Do sešitu si zakresli tyto šipkové grafy, každý dvakrát 

 

 

ČESKÝ JAZYK 

JAZYKOLAMY – VYJMENOVANÁ SLOVA 
https://www.pravopisne.cz/2017/03/vyjmenovana-slova-pro-4-rocnik-zs-2-15/ 
https://www.youtube.com/watch?v=olL-uToqtLk (zazpívej si písničku) 

 Učebnice str. 119 cv. 15 -  do sešitu (některé jazykolamy si vyzkoušej, 

případně připiš další, který znáš 

 Pracovní sešit str. 26 cv. 9 (jen rozvíjej přísudek o další větné členy a 

podtrhni modře podmět a červeně přísudek.  „Micka stále nedostává 
mléko od Alenky.“ 

 Pracovní sešit str. 26 cv. 10 
 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT– SPOLEČNOST 

EVROPA – OPAKOVÁNÍ  

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

 FOTOKOUTEK – toulky po Evropě 

EVROPSKÉ STÁTY 

Nauč se: 

https://www.youtube.com/watch?v=1kU48-yTBfw 

https://www.youtube.com/watch?v=yAZXe8OsMCY 

Vyzkoušej: 

https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-evropske-staty-1-uroven/1348 

https://europa.eu/learning-corner/eu-puzzle_cs 

https://www.pravopisne.cz/2017/03/vyjmenovana-slova-pro-4-rocnik-zs-2-15/
https://www.youtube.com/watch?v=olL-uToqtLk
https://www.youtube.com/watch?v=1kU48-yTBfw
https://www.youtube.com/watch?v=yAZXe8OsMCY
https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-evropske-staty-1-uroven/1348
https://europa.eu/learning-corner/eu-puzzle_cs


ČTVRTEK 

ČESKÝ JAZYK 

VIDEOKONFERENCE 10: 30 

(MINULÝ TÝDEN: UČEBNICE: str. 113 cv. 20 i s otázkami u 

básničky, str. 115 cv. 24 hádanky (Pardubice, Šumava, Plzeň), 
PRACOVNÍ SEŠIT: str. 20 cv. 8 a 9, str. 23 cv. 4 (tajenka: 
POMÁHEJME SI) Děti se mají naučit nějaký znak ve znakovém 

jazyce pro neslyšící a společně si je při videovýuce ukážeme 

OPAKOVÁNÍ 

VĚTNÝ PŘÍZVUK, SLOVNÍ PŘÍZVUK, TEMPO 

SVĚT POTICHU 

 Připrav si: učebnici Českého jazyka, Pracovní sešit z ČJ, penál, sešit 
– Pravopisníček- zkusíme si diktát a znak ve znakové řeči.  

 

ČTENÍ 

 Nezapomeňte na čtení – alespoň 20 minut denně 

FOTOKOUTEK – pošlete nám na skupinu fotku 

knížky, kterou zrovna čtete, někteří už poslali 

MATEMATIKA 

SLOVNÍ ÚLOHY 

 Učebnice str. 87 cv. 20 – do sešitu – pokuste se vyřešit co nejvíce 

slovních úloh (mně pomáhá, když si vše, co jde, nakreslím), ty které 
vyřešíte, mi pošlete, pokud vymyslíte nějakou svou vlastní, určitě mi je 

pošlete, ať si také můžu započítat 

 Pracovní sešit str. 29 cv. 6  

HUDEBNÍ VÝCHOVA – TĚLESNÁ VÝCHOVA 

 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. Minule jste na to trochu zapomněli, 
tak posílejte 

 Další moje píseň: 
https://www.youtube.com/watch?v=BibNLUQG_-4 

 Cvičte-skákejte-běhejte-foťte-posílejte 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BibNLUQG_-4


PÁTEK 

ČESKÝ JAZYK  

 Učebnice str. 21 – přečíst rozhovor 
https://www.youtube.com/watch?v=sfs8YR9UcVU 

do sešitu si zapiš odpovědi na otázky „Která je vaše oblíbená filmová 
pohádka? Zjistěte, kdy byla natočena a kdo jej jejím režisérem. Jakou 
postavu by sis chtěl/a zahrát?“ – posílejte na skupinu.   

 Pracovní sešit str. 24 cv. 7 – jazykový rozbor 

 

MATEMATIKA 

 Slovní úloha str. 84 cv. 23 – do sešitu…..a zase jablka 

 Pracovní sešit str. 28 cv. 1 
https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=5ec15ccea7056 

 Pracovní sešit str. 30 cv. 8 jen ten, kdo si bude chtít započítat 

Pokud budete chtít, můžete mi to poslat. 
Můžete zkusit ALGEBROGRAMY – Uč. str. 86 cv. 12 nebo PS str. 

30 cv. 8 
  

  

https://www.youtube.com/watch?v=sfs8YR9UcVU
https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=5ec15ccea7056


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 

Někteří ještě neposlali domácí přípravu z minulého týdne – Check up (PS – 

str. 60, 61). Prosím, napravte to! 

Děkuji! 

Tento týden začínáme 7. lekci 

● Nejprve si opiš do slovníčku tato slovíčka: 

UNIT 7 

trip    /trip/    výlet 

bread    /bred/    chleba  

cheese    /či:z/    sýr 

milk    /milk/    mléko 

sandwich   /sendvidž/   sendvič 

basket    /ba:skit/   košík 

bottle    /botl/    láhev 

plate    /plejt/    talíř 

cup    /kap/    hrnek 

jumper    /džampr/   lehký svetřík 

always    /olveiz/   vždy, stále 

sometimes   /samtaimz/   někdy 

never    /nevr/    nikdy 

spring    /spring/   jaro 

summer   /samr/    léto 

autumn   /o:tm/    podzim 

winter    /vintr/    zima 

 

● Učebnice str. 77 / cv. 2  -  poslechni si, přečti a přelož úvodní rozhovor 

    (poslech na stránkách školy) 

● Pracovní sešit str. 62/ cv. 1, 2 

 cv. 1 –  opakuješ vazbu there is/ there are; zkus si větičky i ústně 

přeložit 

Připomeň si! 



There is (pro jednotné číslo)/ there are (pro množné číslo)  

- používáme, když chceme říci, že někde něco je. 

např. There is one chair in the bedroom. (V ložnici je jedna židle.) 

         There are trees in the garden. (Na zahradě jsou stromy. ) 

 

● Vazbu – there is/there are – si procvičuj v online kvízu na stránkách školy 

https://forms.gle/1njvNdhSLYJ14wVBA 

 

https://forms.gle/1njvNdhSLYJ14wVBA

