
Milí čtvrťáci, 

začíná nám další týden společného učení, některé čtvrťáky zdravím do školy, 
některé stále domů . Tento týden pro nás bude, opět trochu nový, musíme 
společně sladit domácí a školní výuku, ale věřím, že se nám to společně podaří 
stejně báječně jako doteď.  

DŮLEŽITÉ 

- ÚKOLY k odeslání  …………do pátku 

- WHATSAPP – „Vacovští čtvrťáci“ 

- PREZENTACE  

- ONLINE CVIČENÍ 

- „FOTOKOUTEK“  -  svět živých organizmů, moje nejoblíbenější písnička, 
moje nejoblíbenější pohádka 

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

HLEDEJ ČTYŘLÍSTKY 



PONDĚLÍ 

ČESKÝ JAZYK A MATEMATIKA  

NA PONDĚLÍ MÁM PRO VÁS PŘIPRAVENÉ PRACOVNÍ LISTY. JE TO 
OPAKOVÁNÍ, DOBROVOLNÉ. BUDU RÁDA, KDYŽ SI JE BUDETE DĚLAT 
POSTUPNĚ PODLE VAŠICH MOŽNOSTÍ, ABYSTE VĚDĚLI, JAK VÁM TO 
JDE……NAJDETE JE NA POSLEDNÍ STRÁNCE. (za pondělí si např. můžete 
udělat tři cvičení z ČJ a z M, nechávám na Vás). KDO NEMÁ MOŽNOST TISKU, 
TAK SI MŮŽE NĚKTERÁ CVIČENÍ NAPSAT DO SEŠITU.   

ÚTERÝ 

MATEMATIKA 

SLOVNÍ ÚLOHY, ROVNICE 

 https://www.umimematiku.cz/slovni-ulohy-cas-1-uroven/121 
 https://www.hackmath.net/cz/priklady-ulohy/4-rocnik 

 Učebnice str. 86 cv. 14 a 15 – do sešitu (Pozor! Cenu větrovky 

snižujete, ale cenu rukavic musíte zvyšovat, jdete od zadu) 

 Pracovní sešit str. 30 cv. 10 

 Pracovní sešit str. 30 cv. 11 

 
GEOMETRIE 
Učebnice str. 90 cv. 4 – zkus si narýsovat sám, projdeme při 

videovýuce, přepiš si do sešitu na geometrii růžový rámeček. 
 

ČESKÝ JAZYK  

SVĚT POTICHU, SVĚT VŠEMI SMYSLY – bude se to týkat i ČJS 

 Učebnice str. 122 cv. 23 ústně – zkus si doplnit text, jak mluvit se 
sluchově postiženými 

 Učebnice str. 123 cv. 25  - na folii (kdo bude chtít zkontrolovat, může 
mi to poslat, pozor na vzory podstatných jmen) 
Vyprávění někomu blízkému 
Tvůrčí psaní – zamysli se a odpověz na 

otázky:  

ČLOVĚK A JEHO SVĚT – PŘÍRODA 

 znovu si prohlédni PREZENTACE – JARO U NÁS V POŠUMAVÍ 
z minulého týdne, případně zkontroluj své názvy rostlin a živočichů 

 Jdi do přírody, zkus vnímat přírodu podle předchozího článku z ČJ, 
fotografuj, posílej nové živočichy a květiny ať můžeme vytvořit společně 

další prezentaci 

https://www.umimematiku.cz/slovni-ulohy-cas-1-uroven/121
https://www.hackmath.net/cz/priklady-ulohy/4-rocnik


STŘEDA 

MATEMATIKA 

(MINULÝ TÝDEN: Diktát velkých čísel, záporná čísla, Zaokrouhlování – 

PS str. 24 cv. 9, Myslím si číslo – PS str. 26 cv. 7, Rovnice – PS str. 28 
cv. 2 

 VIDEOKONFERENCE 10:00  -  RÝSOVÁNÍ, ŠIPKOVÉ GRAFY 

 Připrav si: učebnici Matematiky, sešit školní, sešit na geometrii, 
ořezanou tužku, pravítko s ryskou, dlouhé pravítko,  Pracovní sešit 

z Matematiky, penál. 

 Do sešitu si zakresli tyto šipkové grafy, každý dvakrát, někdo už má 

připraveno z minulé 
videovýuky. 

 

ČESKÝ JAZYK 

ORIENTACE V TEXTU, OPAKOVÁNÍ 
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. 124 – přečíst článek, ústně – Které informace z tohoto 
článku jsou pro tebe nejzajímavější  

 Pracovní sešit str. 30 cv. 9  

 Pracovní sešit str. 27 cv. 2 – jen spojování názvů 

 Pracovní sešit str. 28 cv. 3 – jen doplňovací cvičení 

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT– SPOLEČNOST 

EVROPA – OPAKOVÁNÍ - OPAKUJ SI VŠE, CO SES O EVROPĚ NAUČIL, 
PŘEČTI SI SEŠIT, ZHLÉDNI PREZENTACE, HLEDEJ VŠE NA MAPĚ EVROPY, 
POKUD JI MÁŠ K DISPOZICI 

FOTOKOUTEK – toulky po Evropě 

EVROPSKÉ STÁTY – ZŮSTÁVÁ STEJNÉ Z MINULÉHO TÝDNE 

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


350 000 + 150 000 =   2 568    10 589  6 548 

4 560 000 – 560 000 =  3 897  -   6 843 .      7 

 

26 . 4 =   38 . 7 =      3 256 : 4 =  2 508 : 3 = 

6 – 13 =  - 6 + 12 =   - 4 – 8 =  

ČTVRTEK 

ČESKÝ JAZYK 

VIDEOKONFERENCE 10: 30 

(MINULÝ TÝDEN: UČEBNICE: diktát – str. 117 cv. 7, ústně - větný 

přízvuk str. 117 cv. 8, slovní přízvuk, tempo str. 118 cv. 13, 
větná melodie str. 120 
PRACOVNÍ SEŠIT: str. 22 cv. 3, str. 24 cv. 7, str. 25, str. 26 cv. 10 

ORIENTACE V TEXTU 

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

ČTENÍ 

 Nezapomeňte na čtení – alespoň 20 minut denně 

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

MATEMATIKA 

POČÍTÁNÍ, VELKÁ ČÍSLA 

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

 do sešitu „Počtářník“  

 Učebnice str. 97 cv. 7 

 Pracovní sešit str. 33 cv. 9 

HUDEBNÍ VÝCHOVA – TĚLESNÁ VÝCHOVA 

 Hudební rozcvička 

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

 Písnička ve znakové řeči 

 https://www.youtube.com/watch?v=eZs_y-OVuEw 

 https://www.youtube.com/watch?v=9-6q4zFpNLc 

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://www.youtube.com/watch?v=ZSSmZtdGwOU
https://www.youtube.com/watch?v=eZs_y-OVuEw
https://www.youtube.com/watch?v=9-6q4zFpNLc


 Cvičte-skákejte-běhejte-foťte-posílejte 

PÁTEK 

ČESKÝ JAZYK A VÝTVARNÁ VÝCHOVA  

 Učebnice str. 128 – přečís článek 

kdyby někoho zajímalo: 
https://www.youtube.com/watch?v=ROAjY6dJ-JA 

 Učebnice str. 128 cv. 17 – do sešitu – jen odpovědi 

 Pracovní sešit str. 29 cv. 6, 7 – vyfoťte na skupinu cv. 7 co jste 

 vymysleli.

 Pracovní sešit str. 30 cv. 10 

 

MATEMATIKA 

https://www.umimematiku.cz/presouvani-scitani-pod-sebou-1-uroven/54 

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-nad-10000/zvedavi-
poctari/priklady1.htm 

 Pracovní sešit str. 36 cv. 8 – kdo zvládne, udělá i druhý řádek 

 Pracovní sešit str. 37 cv. 3 

 Pracovní sešit str. 34 cv. 2 a Pracovní sešit str. 36 cv. 6 jen ten, 

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

  

https://www.youtube.com/watch?v=ROAjY6dJ-JA
https://www.umimematiku.cz/presouvani-scitani-pod-sebou-1-uroven/54
https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-nad-10000/zvedavi-poctari/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-nad-10000/zvedavi-poctari/priklady1.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 

UNIT 7 

● učebnice - str. 78 / cv. 1  - procvičování vazbičky THERE IS / THERE ARE 

            - přečti si příkladové větičky a tvoř ústně věty podle vzoru 

         - str. 78 / cv. 2  - tvoříme otázky a krátké odpovědi 

    - opět si přečti příkladové věty a pokračuj ústně podle vzoru 

 

● pracovní sešit – str. 64 / cv. 1 – oprav věty 

       - str. 64 / cv. 2 – piš otázky 

 

Tuto stránku pošli nejlépe do pátku ke kontrole! Děkuji!  

kulova@zsvacov.cz a  fridrichova@zsvacov.cz 

 

● postupně se uč nová slovíčka ze sedmé lekce 

 

● můžeš si procvičovat vazbu THERE IS/THERE ARE v online kvízu z minulého týdne 

https://forms.gle/1njvNdhSLYJ14wVBA 

 

● pokud máš možnost, využij tyty odkazy a procvičuj učivo: 

https://agendaweb.org/exercises/grammar/there-is-there-are/index.html  - po zakliknutí odpovědi, 

vidíš hned výsledek 

correct (správně) wrong (špatně) 

 

http://www.english-room.com/grammar/thereis_thereare.htm - do bílých rámečku doplň IS nebo 

ARE, po vyplnění  klikni na check 

 

 

 

mailto:kulova@zsvacov.cz
mailto:fridrichova@zsvacov.cz
https://forms.gle/1njvNdhSLYJ14wVBA
https://agendaweb.org/exercises/grammar/there-is-there-are/index.html
http://www.english-room.com/grammar/thereis_thereare.htm


  



 



 



 


