
ÚKOLY K ODESLÁNÍ JSOU OZNAČENY -   

- na stránkách školy pod naší třídou se občas budou objevovat online 
testy, byla bych ráda, abyste si je vypracovali 

(jinak posílejte vše, čemu nebudete rozumět, nebo s čím si nebudete vědět 

rady a hlavně se zase těším na Vaše krásné fotografie) 

PONDĚLÍ 

ČESKÝ JAZYK 

PROCVIČOVÁNÍ PROBRANÉHO – přímá řeč 

 Učebnice Českého jazyka str. 100 

 přečíst článek, můžeš si ústně zodpovědět otázku 

pod textem č. 1 
Opakování přímé a nepříme řeči 

 http://www.brumlik.estranky.cz/file/875/primarec.htm (zopakování a 

procvičení, přímé a nepřímé řeči) 

 https://www.diktatorek.cz/Scholasticus/Cesky-

jazyk/Skladba/Druhy-vet/Veta-zvolaci-help.html (vysvětlení, jak 
poznáme zvolací větu) 

 Podle zopakovaného učiva, si udělej ústně v učebnici str. 100 cv. 4 

 Pracovní sešit str. 12 cv. 1  

ANGLICKÝ JAZYK  - úkoly od paní učitelky máte na poslední stránce 

MATEMATIKA 

VELKÁ ČÍSLA – možnost procvičení 
https://skolakov.eu/matematika/4-trida/numerace-do-

1_000_000/snehova-nadilka/priklady8.htm 
https://skolakov.eu/matematika/4-trida/numerace-do-

1_000_000/vlakova-souprava/priklady7.htm 

 Pracovní sešit str. 16. cv. 2  - pavučiny si můžeš procvičit: 

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

 Velká čísla si procvič v online testu na stránkách školy pod naší 
třídou (Online cvičení – 4. třída – M – velká čísla) 

 

MATEMATIKA – GEOMETRIE 

 RÝSOVÁNÍ 

 Pracovní sešit str. 17 cv. 4 a) 
 Poslední větu nedělej! cvičení b) také ne. 

http://www.brumlik.estranky.cz/file/875/primarec.htm
https://www.diktatorek.cz/Scholasticus/Cesky-jazyk/Skladba/Druhy-vet/Veta-zvolaci-help.html
https://www.diktatorek.cz/Scholasticus/Cesky-jazyk/Skladba/Druhy-vet/Veta-zvolaci-help.html
https://skolakov.eu/matematika/4-trida/numerace-do-1_000_000/snehova-nadilka/priklady8.htm
https://skolakov.eu/matematika/4-trida/numerace-do-1_000_000/snehova-nadilka/priklady8.htm
https://skolakov.eu/matematika/4-trida/numerace-do-1_000_000/vlakova-souprava/priklady7.htm
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ČTENÍ               
Čti každý den alespoň 20 minut. Kromě toho, bychom si tento týden mohli 
přečíst další kapitolu ….Pipin a Týna. Až to vypracuješ, pošli mi poslední 

stránku kapitoly s Tvojí ilustrací.  

ÚTERÝ 

MATEMATIKA 

 DECI, CENTI, KILO 

 v úterý se na stránkách školy objeví prezentace, s kterou budeš 

pracovat celý tento týden 

 Zhlédni prezentaci s latinskou předponou deci a zapiš si do sešitu 

podle prezentace.  

 Učebnice str. 66 cv. 10 (ústně) 

 Do sešitu si zapiš: Převeď na decimetry – vyber si čtyři čísla    
z předchozího cvičení zapiš je a převeď 
Převeď na decilitry - vyber si čtyři čísla 

z předchozího cvičení zapiš je a převeď  

 

ČESKÝ JAZYK 

 Tvůrčí psaní - učebnice str. 100 cv. 3 (přečti si jednotlivé body a zkus 
se zamyslet nad svou rodinnou) 

 Napiš mi krátké vyprávění o tom, jak zvládáte společně tyto nečekané 
chvíle, jak se bavíte, co společně zažíváte, jak zvládáte domácí výuku, 

jak se cítíš ty sám….no prostě všechno, co mi budete chtít napsat, už 
teď se na Vaše práce těším. (při psaní textu, si hlídej chybičky, ať jich 

nemáš moc)….nezapomeň na obrázek.   

 Práci mi odešli nejdéle do pondělí.  

ČLOVĚK A JEHO SVĚT – PŘÍRODA 

 OPAKOVÁNÍ 

 v úterý 31. 3. na stránkách školy v naší třídě bude online test na 
opakování příroda živá a neživá: https://www.youtube.com/watch?v=eJLxhviisOs 

příjem vody a potravy – viz. prezentace z minulého týdne 
(Online cvičení – 4. třída – ČJS – živá a neživá) 

 

 

 

 

 

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


 

STŘEDA 

MATEMATIKA 

DECI, CENTI 

 zhlédni prezentaci – CENTI – zapiš do sešitu podle prezentace 

 Učebnice str. 67 cv. 13 

 Do sešitu si zapiš: Převeď na centimetry – vyber si čtyři čísla    
z předchozího cvičení zapiš je a převeď 
Převeď na centilitry - vyber si čtyři čísla 

z předchozího cvičení zapiš je a převeď  
  

ČESKÝ JAZYK 

PROCVIČOVÁNÍ – PODMĚT, PŘÍSUDEK, VĚTNÉ ČLENY, SOUVĚTÍ. 

 Učebnice str. 101 cv. 5  -slovesa si vypiš do sešitu a kromě způsobu u 

nich urči vše, co u sloves určujeme.  

 Učebnice str. 101 cv. 6 – dvě věty si zapiš do sešitu a urči u nich 

podmět a přísudek, další větné členy, pracuj podle vzoru.  

 Pracovní sešit str. 10 cv. 7   

(Př.: Spokojeně usnul. Maminka mu vyprávěla pohádku. 
……………Spokojeně usnul, protože mu maminka vyprávěla 

pohádku.)  

ČLOVĚK A JEHO SVĚT– SPOLEČNOST 

EVROPA JAKO KONTINENT 

 Všem moc děkuji za referát o zemi, kterou jste si vybrali, krásně jste to 

zpracovali, jste šikulky 

 Ve čtvrtek se na stránkách školy, pod naší třídou objeví prezentace o 

Evropě, podle ní si vypracuj výpisky do sešitu.  

 

 

 

 

 

 



 

ČTVRTEK 

ČESKÝ JAZYK 

OPAKOVÁNÍ – PRAVOPIS VYJMENOVANÁ SLOVA, KONCOVKY 
PODSTATNÝCH JMEN 
https://www.umimecesky.cz/diktat-ruzne-vyskyty-i-y-1-uroven/150 

 Učebnice str. 101 cv. 8 (a, b) - na folii. (kdo bude chtít zkontrolovat, 

může mi to poslat 
 

ČTENÍ 

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

knížky do čtenářského deníku, máte ode mě velkou pochvalu. 

 Vytvoř si svoji vlastní „jarní“ čtecí kartu (třeba v podobě velikonočního 

vajíčka) – do které budeš zaznamenávat, jen odkud kam si přečetl a 
myšlenku týdne – tentokrát se zkus zaměřit na úseky, myšlenky, které 
tě rozveselili, něco vtipného v tvém příběhu. (30. 3. – 5. 4., 6. 4. – 12. 

4., 13. 4. – 19. 4., 20. 4. – 26. 4., 27. 4. – 3. 5.) 

MATEMATIKA 

DECI, CENTI – opakování 

 Zapiš do „Počtářníku“ - vypočítej.  

628 + 390 =   956 – 540 =            23 . 7 = 
385   757   

399       -   298   846 : 8 = 
 

 

 Učebnice str. 66 cv. 11 a str. 67 cv. 14 – krátké odpovědi napiš do 

sešitu. 

 Pracovní sešit str. 14 cv. 5  

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

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

Vám za fotky, jak si užíváte, hrajete, sportujete 

 https://www.youtube.com/watch?v=Hh-F2L42sEM – něco pro dámy 

 https://www.youtube.com/watch?v=XkRaW7G4sPA  - něco pro pány 

 

 

https://www.umimecesky.cz/diktat-ruzne-vyskyty-i-y-1-uroven/150
https://www.youtube.com/watch?v=Hh-F2L42sEM
https://www.youtube.com/watch?v=XkRaW7G4sPA


 

PÁTEK 

ČESKÝ JAZYK 

OPAKOVÁNÍ 

 Pracovní sešit str. 12  

 Pracovní sešit str. 11  

 

MATEMATIKA a TVOŘIVÉ ČINNOSTI 

OBLÉKNI SI SVŮJ „TETRAEDR“ 

 Pracovní sešit str. 16 cv. 3 (viz učebnice str. 71 cv. 11) – kdo bude 

chtít, vytvoří si střih přímo na svůj vlastní „tetraedr“, který jste mi 

posílali minulý týden 

 

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 

● Na stránkách školy je od minulého týdne opakovací online testík z AJ, řada 

z vás ho již vyplnila. Úspěšné řešitele moc chválím. Doufám, že i ostatní si 

zkusí testík vyplnit. Pokud se vám nepodaří, můžete si ho zkusit i opakovaně.   

● Nakresli do školního sešitu příšerku podle popisu: 

It is a little monster. It has got one little head. It has got short black hair. It has 

got two big ears. It has got three green eyes and one big nose. It has got a long 

neck. It has got a thick belly. It ´s got five short arms and five big hands. It´s got 

three long legs and three little feet. 

● Vymysli si svou vlastní příšerku nakresli a popiš!  

Pokud Vám to technické možnosti dovolí, prosím toto cvičení nafotit a poslat na 

můj mail - kulova@zsvacov.cz 

hanzalova@zsvacov.cz 

 Nebo stačí napsat práce je splněna/ zvládáme…, ráda bych měla alespoň tímto 

způsobem od vás zpětnou vazbu. Jinak jsem k dispozici také na skypu. Děkuji. 

● Učebnice str. 69/ cv. 1 – poslechnout (poslech na stránkách školy), přečíst a 

přeložit  

v tomto cvičení jste se setkali se spojením   Ben’s jacket = Benova bunda 

→ vysvětlíme si, jak se v angličtině tvoří tzv. přivlastňovací pád, jak tedy 

řekneme  

např. Petrovo auto  

ZAPIŠ SI DO ŠKOLNÍHO SEŠITU! 

 

Přivlastňovací pád vytvoříme tak, že za podstatné jméno přidáme apostrof + S: 

 

Whose car is this? (Čí je to auto?) →   It is Peter’s car. 

Whose cars are these? (Čí jsou to auta?) → They are Greg’s cars. 

 

mailto:kulova@zsvacov.cz
mailto:hanzalova@zsvacov.cz


● Pracovní sešit str. 55/ cv. 1 – procvičuj přivlastňovací pád 

● Pracovní sešit str. 55/ cv. 2, 3 

 

 

  

 

 


