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INFORMACE PRO RODIČE: 

Vážení rodiče,  

plán práce jsem aktualizovala na příští týden. 

S dětmi, které se neúčastní vzdělávacích aktivit, procvičujte učivo, které jsme dosud probrali. Nově probírané 

učivo bude zapsáno v úkolníčku. S ostatními dětmi budeme opakovat a procvičovat probrané učivo a zároveň 

budeme pokračovat v dalším učivu. 

Učivo si žáci mohou opakovat na těchto stránkách: www.skolakov.eu , www.onlinecviceni.cz, 

www.pravopisne.cz  a www.rysava.websnadno.cz 

Pokud byste si s něčím nevěděli rady, můžete se na mě obrátit přes elektronickou žákovskou knížku nebo 

přes školní e-mail hrbackova@9zszlin.cz. Přes elektronickou ŽK posílám také veškeré informace a úkoly.  

Děkuji všem za spolupráci a odezvu. 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ  
 

 

A B C 
 

Na závěr školního roku se můžeš sám otestovat, jak zvládáš učivo 4. ročníku 
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Řešení pošlu přes EŽK do pátku 26.6. 
 

 

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

 

Skupina Mgr. Fojtíkové 

Plán domácí výuky od 22. 6. do 26. 6. 2020 - Anglický jazyk IV. B 

Zkontroluj si a oprav si práci z minulého týdne: 

Grammar 2 

cv. 1. Doplnění ´s (is) nebo are 

1. are  2. ´s  3. are  4. ´s  5. are 

cv. 3. Odpovědi na otázky a tvoření otázek 

1. Yes, there is. 

2. Yes, there is. 

3. Yes, there are. 

4. No, there aren´t. 

Možné otázky: 

5. Is there a ghost in the bathroom? 

6. Is there a bug in the bedroom? 

7. Are there three bugs in the living room? 

8. Are there three ghosts in the kitchen?   



A teď práce na poslední týden:  

Zopakujeme si dům. Čekají tě dvě cvičení.  Až budeš mít hotovo, podívej se na konec tohoto 

plánu do klíče a zkontroluj si, jestli jsi pracoval správně. 

Tady je oskenovaná kopie.  Buď si ji vytiskni, nebo se jenom dívej do počítače a piš do sešitu 

English.  

What´s in the house? 

cv. 1 – zakroužkuj slovíčko a napiš ho k obrázku tak, jak to udělali ve vzoru s televizí 

cv. 2 – prohlédni si obrázek a odpověz na otázky 



 

 

 

Dále si zazpívej všechny písničky z Chit Chat 1 a z lekcí 1 a 2 z Chit Chat 2.  

Zopakuješ si tak slovíčka a fráze, které jsme se v učebnicích naučili.  

 



Tady jsou odkazy: 

CHIT CHAT 1: 

https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/chit_chat?cc=cz&selLang

uage=cs 

CD 1  

Starter Unit – track 2, track 5, Unit 1 – track 8, Unit 2 – track 14, Unit 3 – track 20, Unit 4 – 

track 35, Unit 5 – track 40, Unit 6 – track 47  

CD 2 

Unit 7 – track 1, Unit 8 – track 7, Unit 9 – track 16, Unit 10 – track 27, Unit 12 – track 36 a 

písničky v části Alphabet Rap a Days and months. 

CHIT CHAT 2: 

https://www.youtube.com/watch?v=DLn5myMoGDE – písnička z učebnice Chit Chat 2 – 

str.5 

https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/chit_chat?cc=cz&selLang

uage=cs – odkaz je stejný pro Chit Chat 1 i Chit Chat 2, jenom najedete dolů na Chit Chat 2 

Unit 1 – track 8 – učebnice str. 6 (dolů) 

Unit 2 – track 13 – učebnice str. 10, track 14 – učebnice str. 11 (dvě písničky) 

Klíč k pracovnímu listu: What´s in the house? 

cv. 1 

1. TV   5. cupboard 

2. plant   6. bed 

3. drawer  7. table 

4. sofa   8. chair 

cv. 2 

2. Yes, there is. 

3. No, there isn´t. 

4. Yes, there is. 

5. No, there isn´t. 

7. It is behind the cupboard. 

8. It is on the cupboard. 

9. It is under the sofa. 

10. It is in the cupboard.  
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Tento týden mi práci už nemusíte posílat. 

Prosím, nechte si do příštího školního roku sešity English a slovníčky Vocabulary.  

V případě nejasností mě můžete kontaktovat přes školní e-mail – fojtikova@9zszlin.cz nebo 

přes elektronickou žákovskou knížku.    

Přeji vám všem krásné, pohodové prázdniny a budu se na vás těšit v září. Mějte se moc 

hezky. 

       Mgr. Marcela Fojtíková 

Skupina Mgr. Střelcové 

Úkol na delší časové období 
 

2. část 
 
Minulý týden sis nakreslil plánek svého domu nebo bytu. Tento týden si nejprve přečti 
a přelož popis v učebnici na straně 12. Potom podobným způsobem popiš svůj plánek 
bytu nebo domu. (Napiš minimálně 12 vět.) 
 
 
 

         
 
 
Můžeš si také cvičit porozumění a poslouchat texty v učebnici: 

https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/chit_chat?cc
=cz&selLanguage=cs 

Najdi si Chit Chat 2 – Unit 1 a 2  

Ať se ti práce daří!  

 

MATEMATIKA 
 

 

1 2 3 
 

Letos jsme probrali: 
 
Pamětné dělení a násobení mimo obor násobilky. Dělení se zbytkem. Počítáme se 
závorkami. Násobení a dělení do tisíce zpaměti. 
Čísla do milionu. Porovnávání čísel. Zaokrouhlování čísel. Slovní úlohy. Sčítání a 
odčítání zpaměti do milionu. Římské číslice. Písemné sčítání a odčítání do milionu. 
Jednotky hmotnosti. Písemné (pod sebou) násobení jednociferným, dvojciferným, 
trojciferným činitelem – stále trénovat. 
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Nové učivo: 
Písemné dělení jednociferným dělitelem (PS str. 40 – 43). 
Písemné dělení jednociferným dělitelem se zbytkem (PS str. 56, 57) 
Násobení a dělení zpaměti do milionu (PS str. 16 – 19) 
 
Prosím o procvičování dosud probraného učiva – pamětné i písemné +,  -,  :,  x.  
 
Geometrie: bod, přímka, úsečka, polopřímka, kruh, kružnice, geometrické útvary a 
geometrická tělesa, /kvádr, krychle, koule, jehlan, válec/, vrchol, hrana, stěna. 
Rovnoběžné přímky, kolmé přímky, konstrukce. 
Konstrukce obdélníku, čtverce, úhlopříčky.  
Pravoúhlý trojúhelník. Konstrukce trojúhelníku (ze tří stran). Osa úsečky a její 
vlastnosti. 
 
Opakujeme: 
obvody trojúhelníku, čtverce, obdélníku. Zapamatovat si vzorečky! 
Trojúhelník: o = a + b + c, čtverec: o = 4 x a, obdélník: o = 2 x (a + b)!!!! 
 
Obsahy čtverce, obdélníku (PS str. 36, 37) – úvod. 
 
Opakování – slovní úlohy z běžného života 
 
 

 
 



Řešení pošlu přes EŽK do pátku 26.6. 

 

PŘÍRODOVĚDA 

 

Nové učivo: 
Ekosystém rybník. 
Rostliny a živočichové rybníků. 
 
V učebnici přečíst učivo na str. 64 - 66. 
 
 
Učivo stačí několikrát přečíst, popovídat si o čem četli, zeptat se, co je podle nich 
důležité, zápisy posílám přes elektronickou ŽK. 

 

VLASTIVĚDA 

 

Probráno: 
Časová přímka. České země v pravěku - doba kamenná, bronzová a železná. 
Keltové na našem území. Slované. Sámův kmenový svaz. Minulost v pověstech /znát 
pověst o Čechovi, Krokovi a jeho dcerách, o Libuši a knížeti Přemyslovi, o Horymíru a 
Šemíkovi/. Velkomoravská říše. Vláda Přemyslovců. Vláda Lucemburků. Husitské 
války. Jan Hus. Husitské bouře. 
 
Nové učivo: 
 
Husitské vojsko. Jan Žižka z Trocnova. Bitva u Lipan. 
Učebnice strana 35 - 36. 
 
 
Učivo stačí několikrát přečíst, popovídat si, o čem četli, zeptat se, co je podle dětí 
důležité, zápisy posílám přes elektronickou ŽK. 
 

 


