
Milí čtvrťáci,  

děkuji Vám, za báječnou spolupráci a poctivé plnění všech úkolů týkajících se 
Vaší důležité moudré cesty za vzděláním.  

DŮLEŽITÉ 

- úkoly k odeslání jsou označeny  

- kdybyste něčemu nerozuměli, určitě mi hned dejte vědět, od minulého 
týdne máme skupinu na WHATSAPP……využívejte tuto skupinu 
k vzájemné pomoci 

- 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 

PONDĚLÍ 

ČESKÝ JAZYK 

V tomto týdnu budeme procvičovat SHODU PŘÍSUDKU S PODMĚTEM, 
když znejistíte, znovu se podívejte na prezentaci, používejte zápisky 

v sešitě. Procvičujte si dané učivo na internetu, některé odkazy mám 
pro Vás připravené, hledejte klidně další. Posílejte na skupinu Vaše 
online výsledky, ať se vzájemně vybízíte k nejlepším výsledkům 

 http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_129 

 Učebnice str. 103 cv. 14 ústně, pozor na podměty, abyste 
věděli jaké „I“, „Y“ máte napsat v přísudku. 

 Pracovní sešit str. 14 cv. 6 (pouze doplňovací cvičení)  

MATEMATIKA 

 INDICKÉ NÁSOBENÍ 

 https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=5e9c42eb75d6b 

 Pracovní sešit str. 21 cv. 10 

MATEMATIKA – geometrie 

 Učebnice str. 75 cv. 16 do sešitu na geometrii 

 Do sešitu si přepiš zadání v růžovém rámečku  

vedle cvičení a narýsuj.  

 kolmice můžeš procvičit zde: https://www.umimematiku.cz/mrizkovana-kolmice/28 

http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_129
https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=5e9c42eb75d6b
https://www.umimematiku.cz/mrizkovana-kolmice/28


ČTENÍ 

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

knížky do čtenářského deníku, máte ode mě velkou pochvalu. 

 

ÚTERÝ 

MATEMATIKA 

 DĚDA LESOŇ 

 https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=5e9c44e7959e6 

 Pracovní sešit str. 18 cv. 9 

 Připomeň si rovnice – učebnice str. 47, pokud si nebudeš vědět rady, 
zeptej se svých spolužáků na skupině , nebo mě.  

 Pracovní sešit str. 19 cv. 2 
 

ČESKÝ JAZYK 

 Učebnice str. 104 – přečíst článek 

 Učebnice str. 104 cv. 15 – ústně 

 Učebnice str. 104 cv. 16 – Osnova do sešitu (DOMÁCNÍČEK) můžeš 

se podívat v učebnici na str. 23, kde jsme si osnovu opakovali 
Napiš si: Název článku str. 104 

(napiš ke každému maximálně jednu větu – nadpis) 
ÚVOD: pojmenuj začátek textu, dej nadpis prvnímu 

odstavci, co se tam stalo 
  STAŤ: pojmenuj druhý odstavec, co se tam stalo 

  ZÁVĚR: jak článek skončil  

ČLOVĚK A JEHO SVĚT – PŘÍRODA 

 Děkuji Vám za krásné fotografie jarní přírody. Vaše a moje fotografie 

jsem zpracovala do poznávací prezentace. 

 Vaším úkolem bude zhlédnout PREZENTACI JARO, pojmenovat 

alespoň pět jarních rostlin a některého jarního živočicha.  

 Vaše odpovědi zapište do sešitu, vždy k tomu připište číslo obrázku, 

který jste poznali.  

 Běžte do přírody a pokuste se najít některé živočichy, nebo rostliny 

z prezentace, vyfoťte je a pošlete na naši WhatsApp skupinu 

 Již posíláte domácí mazlíčky a za to jsem velmi ráda 

 Jak dobře znáte zvířata ČR?  - udělejte si testík             
https://www.poznavackaprirody.cz/play/1/cz_animals 

https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=5e9c44e7959e6


STŘEDA 

MATEMATIKA 

 VIDEOKONFERENCE 10:00  - DECI, CENTI, KILO – opakování (kdo 

potřebuje, znovu se podívá na Prezentaci.  
 VELKÁ ČÍSLA 

OBDÉLNÍKOVÉ ČÍSLO 

 Připrav si: učebnici Matematiky, sešit, Pracovní sešit 

z Matematiky, psací pero, tužku, případně gumu.  

ČESKÝ JAZYK 

 http://skolicka6.sweb.cz/SHODA/SHODA1.htm 

 Učebnice str.104 cv. 18 do sešitu – vypiš základy vět, jen podmět a 

přísudek. (Př. první věta – Markéta se dočkala).  

 Učebnice str. 104 cv. 19 do sešitu – použij obrázky, vymysli tři věty, 

pozor přísudky budou v minulém čase. (Ptáci seděli na větvi)  

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT– SPOLEČNOST 

EVROPA - VODSTVO 

 Komu se moc nepovedlo online cvičení Evropa – povrch, udělejte si 
jej znovu 

 Ve čtvrtek se na stránkách školy, pod naší třídou objeví 
PREZENTACE O EVROPĚ - VODSTVO podle ní si vypracuj výpisky do 

sešitu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://skolicka6.sweb.cz/SHODA/SHODA1.htm


ČTVRTEK 

ČESKÝ JAZYK 

 http://www.naucsepsat.cz/shoda-podmetu-s-
prisudkem/dopln/xc7fi7otrbgf3lg2kfv75zm66m/ 

 Učebnice str. 105 cv. 20 ústně 

 Učebnice str. 105 cv. 22 do sešitu  

 PS str. 15 cv. 8 (pořádně si prostuduj „Příklad -  vzor“ pod zadáním, 

ať pochopíš jak správně vypracovat toto cvičení) 

ČTENÍ 

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

knížky do čtenářského deníku, máte ode mě velkou pochvalu. 

MATEMATIKA 

VELKÁ ČÍSLA –  jejich sčítání a odčítání můžeš kdykoliv procvičovat 
zde 
 

 https://skolakov.eu/matematika/4-trida/scitani-a-odcitani-nad-10000-zpameti/psi-
smecka/priklady3.htm 

 https://skolakov.eu/matematika/4-trida/scitani-a-odcitani-nad-10000-zpameti/mickey-na-
cestach/priklady1.htm 

 https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-nad-10000/cirkusove-
vystoupeni/priklady4.htm 

 https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-nad-10000/zvedavi-
poctari/priklady3.htm 

 Pracovní sešit str. 20 cv. 7  

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

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

Vám za fotky, jak si užíváte, hrajete, sportujete 

 posílejte na skupinu…..jak cvičíte, minule jsme běhali, tentokrát 

procvičujte skok. Přes švihadlo, přes gumu, přes překážky, do výšky, 
do dálky…..atd.  

 https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M 

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

 

 

 

http://www.naucsepsat.cz/shoda-podmetu-s-prisudkem/dopln/xc7fi7otrbgf3lg2kfv75zm66m/
http://www.naucsepsat.cz/shoda-podmetu-s-prisudkem/dopln/xc7fi7otrbgf3lg2kfv75zm66m/
https://skolakov.eu/matematika/4-trida/scitani-a-odcitani-nad-10000-zpameti/psi-smecka/priklady3.htm
https://skolakov.eu/matematika/4-trida/scitani-a-odcitani-nad-10000-zpameti/psi-smecka/priklady3.htm
https://skolakov.eu/matematika/4-trida/scitani-a-odcitani-nad-10000-zpameti/mickey-na-cestach/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/4-trida/scitani-a-odcitani-nad-10000-zpameti/mickey-na-cestach/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-nad-10000/cirkusove-vystoupeni/priklady4.htm
https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-nad-10000/cirkusove-vystoupeni/priklady4.htm
https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-nad-10000/zvedavi-poctari/priklady3.htm
https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-nad-10000/zvedavi-poctari/priklady3.htm
https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M
https://www.youtube.com/watch?v=cZRvJAVWTgc


PÁTEK 

ČESKÝ JAZYK 

 https://www.umimecesky.cz/strilecka-shoda-prisudku-s-
podmetem?source=explicitKC# 

 Učebnice str. 105 cv. 21 – opět sleduj podměty, abys věděl, 

jaké „I“, „Y“ máš použít v přísudku (na folii)  

MATEMATIKA a TVOŘIVÉ ČINNOSTI 

OBDÉLNÍKOVÁ ČÍSLA – MODELOVÁNÍ (PŘIPRAV SI SPOUSTU – KORÁLKŮ, 

KNOFLÍKŮ…..) 

 Pracovní sešit str. 19 cv. 1 – vysvětlíme si při videokonferenci 

 

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). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.umimecesky.cz/strilecka-shoda-prisudku-s-podmetem?source=explicitKC
https://www.umimecesky.cz/strilecka-shoda-prisudku-s-podmetem?source=explicitKC


ANGLICKÝ JAZYK 

Unit 6 

Někteří mi ještě neposlali domácí přípravu z minulého týdne – PS str. 

56!  

Prosím napravte to! 

● Přečti a přelož si následující věty, poté vypiš z textu všechny číslovky do 

školního sešitu a napiš je slovem. 

I am 9 years old. My teacher is 38. 

You are 12 years old. Your sister is 16. 

He is 60 years old. His mother is 82. 

Amy is 25 years old. Her father is 53.  

We are 33 years old. Our dog is 11. 

The twins (dvojčata) are 47 years old. Their grandmother is 
99 years old.  
 

● Procvičuj číslovky – spoj slovo s obrázkem, poslechni si i správnou 

výslovnost 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/numbers-10-100 

● Učebnice str. 72 / cv. 2 – Najdi správou číslovku 

  str. 72/ cv. 3 – Poslouchej a doplň do bílých čtverců správnou 

číslovku                     (poslech na stránkách školy) 

 

● Pracovní sešit – na celé stránce jsou procvičovány stažené a nestažené 

tvary 

př. It isn´t = it is not; He´s got = he has got; They´re reading = they are 

reading 

str. 58/ cv. 1 – Napiš pod stažený tvar odpovídající tvar v nestažené podobě 

str. 58/ cv. 2 – Píšeš opět dlouhé nestažené tvary 

str. 58/ cv. 3 – V tomto cvičení doplňuješ stažené tvary 

● Nakonec si vyzkoušej online kvíz na číslovky 

https://forms.gle/nkk6RBg4sivmVQJt6 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/numbers-10-100
https://forms.gle/nkk6RBg4sivmVQJt6

