
Milí čtvrťáci,  

děkuji Vám, za báječnou spolupráci a poctivé plnění všech úkolů týkajících se 
Vaší důležité moudré cesty za vzděláním a děkuji Všem, kteří se zapojili do naší 
WhatsApp skupiny a posíláte tam krásné foto jarní přírody.  

DŮLEŽITÉ 

- úkoly k odeslání jsou označeny  

- kdybyste něčemu nerozuměli, určitě mi hned dejte vědět, máme skupinu 
na WHATSAPP……využívejte tuto skupinu k vzájemné pomoci, můžeme 
se domluvit spolu a když mi zavoláte, ráda Vám s úkolem pomůžu, 
s některými z Vás už jsem mluvila a bylo to moc fajn 

- 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 

- „FOTOKOUTEK“ bude téma vašich fotografií na skupině, momentálně je 
to jarní příroda, ale pozor tento týden vyhlašuji další téma, najdete ho 
v ČJS - SPOLEČNOST 

- každou středu v 10:00 (Matematika) a čtvrtek v 10:30 (Český jazyk) se 
budeme setkávat na společné „VIDEOVÝUCE“ 

 

 

 

 



KOLMICE   ┴ 

1.  zvol přímku p.  

c: c ┴ b (narýsuj) 

2.  zvol přímku p 

 A: A Є p 

 r: r ┴ p, A Є r 

 

PONDĚLÍ 

ČESKÝ JAZYK 

V tomto týdnu budeme opět procvičovat SHODU PŘÍSUDKU 
S PODMĚTEM, když znejistíte, znovu se podívejte na prezentaci, 
používejte zápisky v sešitě. Procvičujte si dané učivo na internetu. 
Posílejte na skupinu Vaše online výsledky, ať se vzájemně vybízíte 
k nejlepším výsledkům 

Dnes si zopakujeme SLOVESA : - ) 

 http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_112 

 Pracovní sešit str. 16 cv. 11   
 Pracovní sešit str. 16 cv. 10  - rozvíjej přísudky, vymysli větu 

nejméně o třech slovech.  

Př.: byly – bili…… Dívky byly veselé. Hodiny bili půlnoc.  

MATEMATIKA 

 NÁSOBENÍ 

 https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-nasobeni-jednocifernym-
cinitelem/martanska-hlidka/priklady5.htm 

 Pracovní sešit str. 20 cv. 4  - pokud ještě neumíte roznásobit dvoj-

trojciferné číslo pamětně, napište si příklad pod sebe a vypočítejte, své 
příklady pište přímo vedle násobilkových obdélníků, nebo vedle na 

papír a to mi prosím také pošlete, ať vidím, jak vám to jde. 

Nezapomeňte na součet středových čísel.   
 SLOVNÍ ÚLOHA - do sešitu Učebnice str. 73 cv. 6 (nezapomeň 

napsat postup Tvého počítání)PS: Tuto slovní úlohu můžete i 

vyzkoušet doma – např. před večeří 

MATEMATIKA – geometrie 

RÝSOVÁNÍ KOLMIC 
 

 Napiš do sešitu, narýsuj: 
 

 Kdo bude chtít, narýsuje si 
další dvě své vlastní 

kolmice a pokusí se je 
zapsat, stejně jako jsem je 

popsala já: 

 

 
 kdo si ještě neví rady, 

může zhlédnout toto video: https://www.youtube.com/watch?v=El4KTWzNX2I 

http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_112
https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-nasobeni-jednocifernym-cinitelem/martanska-hlidka/priklady5.htm
https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-nasobeni-jednocifernym-cinitelem/martanska-hlidka/priklady5.htm
https://www.youtube.com/watch?v=El4KTWzNX2I


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 - ROVNICE 

 Pracovní sešit str. 21 cv. 9 – na minulé „videovýuce“ jsme si to 
procházeli, pokud si nebudete vědět rady, podívej se zpátky na str. 19 
cv. 2, nebo mi napište 

 Pracovní sešit str. 24 cv. 8 - na minulé „videovýuce“ jsme si to 

procházeli, pokud si nebudete vědět rady, podívejte se zpátky na str. 

18 cv. 9, nebo mi napište 

 

ČESKÝ JAZYK 

 Učebnice str. 107 cv. 25  - přečti si básničky 

 Pokus se vymyslet svou vlastní báseň týkající se českého jazyka.  

Když ve větě najdu hned, 

ten ze slovesa složený přísudek, 

nemám potom problém s tím, 

jak zeptat se na podmět vím. 

Kdo? Co? se to na mě dívá? 

Je to ta obluda strašlivá. 

  malá pomůcka na rýmy : https://rymovac.cz/editor 

 Těším se na Vaše krásné básničky.  

ČLOVĚK A JEHO SVĚT – PŘÍRODA 

 Všem, kteří posíláte na skupinu fotografie svých toulek přírodou a 
Vašeho pozorování, moc děkuji a musím říci, že jsem z Vás nadšená, co 
všechno dokážete v přírodě vypozorovat, jste prostě nejlepší.  

 Zhlédni prezentaci ROZMNOŽOVÁNÍ A POHYB  

 Tento týden se seznámíme s rozmnožováním živých organizmů 
Učebnice str. 46, 47, zapiš si do sešitu jen látku o rozmnožování, 

podle prezentace, látku o pohybu budeme zapisovat příští týden. 

https://rymovac.cz/editor


STŘEDA 

MATEMATIKA 

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

potřebuje, znovu se podívá na Prezentaci.  
DĚLITELNOST  

VELKÁ ČÍSLA 

 Připrav si: učebnici Matematiky, sešit školní, Pracovní sešit 

z Matematiky, psací pero, tužku, případně gumu.  

ČESKÝ JAZYK 

 http://skolicka6.sweb.cz/SHODA/SHODA4.htm 

 Učebnice str.107 cv. 25 do sešitu“Pravopisníček“ – přečti si diktát a 

popros někoho ať ti ho nadiktuje a podle učebnice si ho oprav, 
nezapomeň na známku.   

 Pracovní sešit str. 16 cv. 12 – oprav text, společně si to projdeme při 
videovýuce. 

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT– SPOLEČNOST 

EVROPA - VODSTVO 

 přečti si své zápisky a udělej si:  

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

 minulý týden jste zhlédli PREZENTACI O EVROPĚ - VODSTVO podle 

ní jste si vypracovali výpisky do sešitu, na konci této prezentace, jsou 

čtyři otázky, jejich odpovědi mi napište do sešitu a pošlete, 

někteří mi to už poslali, za což mají ode mě velkou pochvalu 

 Vyhlašuji další skupinový „FOTOKOUTEK“, zalovte ve svých fotoalbech 

a ofoťte nám fotky Vašich toulek po Evropě, ve kterém jste byli městě, u 
kterého jste byli moře, ve kterém pohoří atd, vždy nám k fotografii 
napište, kde to je…..nezapomeňte, že i naše krásná Česká země patří 
do Evropy 
 

 

 

 

 

 

http://skolicka6.sweb.cz/SHODA/SHODA4.htm


ČTVRTEK 

ČESKÝ JAZYK 

 VIDEOKONFERENCE 10:30  - SHODA PODMĚTU S PŘÍSUDKEM, 

JAZYKOVÝ ROZBOR 

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

pero, modrou a červenou pastelku.  

 Online cvičení: 4. třída – ČJ – Shoda podmětu s přísudkem 

ČTENÍ 

 Dnes oslavujeme příchod máje, je to krásný zvyk a může znamenat 

přinesení lesního ducha do vesnice a zajištění jeho požehnání.  
 Když budete chtít, vyrobte si malou májku, ozdobte si ji a postavte 

si ji do zahrady, na balkon a pošlete nám své krásné májky na 

skupinu.  

 Nezapomeňte mi v pondělí poslat své hotové čtecí karty, někteří už 

jste mi je posílali průběžně a máte je opravdu moc krásné 

MATEMATIKA 

 DĚLITELNOST 

 https://www.umimematiku.cz/pexeso-deleni-se-zbytkem-1-uroven/743 

 https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-deleni/priklady-osmi-
koumaku/prikladyC1.html 

 Pracovní sešit str. 20 cv. 6 – všechny příklady na dělení zapiš a 

vypočítej na volné řádky a na poslední řádek mi vypiš ta čísla, která 

nejsou dělitelná 4 

 SLOVNÍ ÚLOHA: Učebnice str. 78 cv. 10 – do sešitu  (nezapomeň 

napsat postup Tvého počítání, pokud máš doma jablka, vyzkoušej si 

to) 

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 

 kdo bude chtít, zatančí čarodějnický tanec a může ho poslat mně nebo 

na skupinu 

 https://www.youtube.com/watch?v=hBhYhUryof0 

 https://www.youtube.com/watch?v=xh6l3dOMh5Q 

 https://www.youtube.com/watch?v=wWCDKq06Pog  

 

https://www.umimematiku.cz/pexeso-deleni-se-zbytkem-1-uroven/743
https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-deleni/priklady-osmi-koumaku/prikladyC1.html
https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-deleni/priklady-osmi-koumaku/prikladyC1.html
https://www.youtube.com/watch?v=hBhYhUryof0
https://www.youtube.com/watch?v=xh6l3dOMh5Q


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 ještě nevyplnili online kvíz na číslovky z minulého týdne, prosím 

napravte to! 

https://forms.gle/nkk6RBg4sivmVQJt6 

● Procvičování slovní zásoby 6. lekce - rébusy 

Písmenka se trochu pomíchala - zkus najít správné slovíčko, napiš ho do sešitu a 

přelož do češtiny  

1. R E H E     6. R U M D 

2. E F T L U     7. T M E T R U P 

3. W O H E S     8. I Y H S N 

4. T R E E S T     9. L O D G 

5. R E A H     10. I T N Y 

 

● Do školního sešitu si přelož tato spojení a pošli prosím do pátku na mail 

kulova@zsvacov.cz  fridrichova@zsvacov.cz Děkuji. 

   

1. tvoje flétna    6. tatínkova bunda 

2. její hlava     7. maminčiny šaty 

3. maminčin telefon   8. jeho trubka 

4. naše ulice     9. Tomova snídaně 

5. jejich auto    10. můj úkol 

 

● Učebnice str. 72 / cv. 4 – Zazpívej si písničku! (píseň na stránkách školy) 

  str. 73/ cv. 1 – Poslechni si básničku – Velká dechovka  

    Vyber správná slova a zkus si básničku také přečíst. 

    (poslech na stránkách školy 

https://forms.gle/nkk6RBg4sivmVQJt6
mailto:kulova@zsvacov.cz
mailto:fridrichova@zsvacov.cz


● Přečti si větičky a vyber správné slovo! Pokud máš možnost cvičení si 

vytiskni a nalep do sešitu! 

 

 

 

 


