
4. třída 18. 5.  - 24. 5. 2020

Průběžné sdělení ředitele školy ve věci zahájení školních aktivit od 25. 5. 2020

Vážení rodiče.
Věřím, že Vaše rozhodování ve věci 25. 5. není jednoduché, je mi líto, že se o věcech dozvídáme z medií a je mi líto, že 
nemohu výrazněji přispět k objasnění situace z oficiálních zdrojů resortu školství. Nicméně, současná situace má dva 
póly: (a) otázku trvání ošetřovného pro ty z Vás, kteří své dítě do školy neumístíte a (b) problém organizace a zvládnutí 
všech požadavků při otevření školy.

ad ošetřovné:
Přikládám vyjádření a popis situace s vyplácením ošetřovného pana Františka Boháčka, ústředního ředitele ČSSZ, který 
objasňuje v prvních 10ti minutách rozhovoru okolnosti vyplácení ošetřovného a povinnosti udat důvod, pro který dítě 
nebude do školy umístěno. Osobně toto vyjádření v pořadu veřejnoprávního rozhlasu považuji za klíčové a směrodatné.
https://radiozurnal.rozhlas.cz/uvedou-duvod-ziskaji-osetrovne-budeme-rodicum-verit-ujistuje-sef-spravy-
8203476

ad organizace školních aktivit (záměrně nepoužívám slovo „vyučování“):
Konkrétní podobu organizace docházky sdělím20. 5. v odpoledních hodinách v odkazu „Důležité informace“. Musím 
vyčkat na počty přihlášených dětí. Také sdělím termíny těm z Vás, kteří své dítě do školy neumístíte, abyste si vyzvedli 
osobní věci dětí ze školních tříd a šaten. (Šatny a třídy musíme uvolnit pro skupiny dětí a pro solidní podmínky při 
dezinfekci prostor. Ukončení školního roku a rozloučení budeme ještě plánovat.)

Při organizaci budeme vycházet z toho, že musíme zajistit: 
(a)  max. 15 dětí ve skupině s dostatečnými odstupy;
(b) neprolínání skupin dětí a pedagogů;



(c) soulad obsahu školního i domácích vyučování;
(d) omezenou činnost školní družiny (ranní družina je zakázána – čas vstupu do školy bude určen pro skupiny žáků 
konkrétně, nejdříve však v 7:30 hod.);
(e) při počtu dětí nad 15 nebudeme schopni nabídnout odpolední ŠD všem běžně docházejícím dětem;
(f) umístí-li rodič své dítě do školy, budou se jeho školní povinnosti řídit Školním řádem, včetně omlouvání 
nepřítomnosti dítěte, tj. účast na školních aktivitách bude do konce školního roku povinná;
(g) pozdější přijetí dítěte nebude možné.

Počítejte tedy s tím, že děti nebudou ve svých třídách se svými třídními učitelkami, ale vzájemně promíchané, vyučování
bude pouze v hlavních předmětech. Ve hře je krácení vyučování pro všechny třídy na čtyři vyučovací hodiny nebo 
zkrácení činnosti ŠD do 15:30 hod, abychom stihli dezinfekční úklid celé školy pro další školní den.

Vážení rodiče, velmi Vás prosím, abyste se třídním učitelkám ozvali a sdělili, zda umístíte Vaše dítě do školy či 
nikoliv a zda budete požadovat umístění Vašeho dítěte do ŠD. Prosím o dodržení závazného termínu 18. 5., včetně.
V případě potřeby Vám jsem k dispozici.

S přáním klidného víkendu a týdnu
Tibor Vojtko, řed školy
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Cíl, čeho má být dosaženo Poznámka, doplnění, upozornění

Vyučující Mgr. Jana Mikulová (mikulova@zsvaldice.cz)

Český 
jazyk

Učebnice

Vyjmenovaná 
slova – zelený 
sešit

114

s. 20,cv.d)e)
s. 28,cv.5)

Cílem je umět psát různé typy 
oznámení tak, aby  obsahovala  
potřebné informace. 

Cvičení 5 písemně.
V rámci výtvarné výchovy si můžeš doplnit obrázkem.

Pokud tato cvičení máš, jsi bez práce.

NEZAPOMÍNEJ NA ČTENÍ!

Zájemci o knihy za zvýhodněné ceny mohou využít následující nabídky: https://www.bookni.si nebo www.albatrosmedia.cz/c/skolnikatalogy 
Nabídka je obměňována. 
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Cíl, čeho má být dosaženo Poznámka, doplnění, upozornění

Vyučující Mgr. Jana Mikulová (mikulova@zsvaldice.cz)

Anglický 
jazyk

Učebnice  66 - 67 Cílem je zopakovat si sloveso CAN 
v přítomném čase ve všech tvarech

Celá lekce se zabývá tím, co různí lidé, zvířata UMÍ dělat.
Než začneš s lekcí pracovat, nauč se nová slovíčka – je jich tam
pár s těžší výslovností, takže poslechni na CD nebo si 
vzpomeň, že jsou vzadu v učebnici ve slovníčku.

/opakuj si i slovíčka od začátku roku, klidně i loňského/

Pracovní sešit 66 - 67 Cílem je procvičit si probranou lekci. Ve cvičení 1 napiš věty o svých spolužácích, pokud možno 
pravdivé. Například Ondra can play football. Slovíček RIGHT/
WRONG vpravo si nevšímej – jen ty věty.

Ve cvičení 2 procvičujeme krátké odpovědi, takže píšeš podle 
pravdy jenom buď Yes, I can nebo No, I can´t. Nepiš tam nic 

https://www.bookni.si/
http://www.albatrosmedia.cz/c/skolnikatalogy


jiného – žádná vlstní tvorba.

Cv. 3 superbingo si zahrajeme ve škole, takže nic.
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Vyučující Mgr. Jana Mikulová (mikulova@zsvaldice.cz)

Matematik
a

Učebnice 86 Cílem ujasnit si a zopakovat jednotky 
délky. 

Cvičení si můžeš napsat do sešitu – nebo ústně s rodiči.

PS A 70 Procvičení učiva V 1. cvičení si nejdřív pořádně prohlédni mapu. Ve 3. cvičení 
nezapomeň převést všechny vzdálenosti na km.

PS B 29 Procvičení učiva Cvičení 1, 2 dole na straně.
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Vyučující Mgr. Jana Mikulová (mikulova@zsvaldice.cz)

ČAJS Učebnice 50 - 51 Cílem je seznámit se s některými 
rostlinami a živočichy v blízkosti 
lidských obydlí, přemýšlet o jejich 
přizpůsobení se prostředí a vlivu těchto
organismů na člověka. 

Nejdřív si prohlédni obrázek a odpověz na otázky vpravo dole. 
Zaměř se na otázku 2 – použij k ní i obrázek ze stran 42 - 43
(ústně)

Pročti si text, vyhledej si všechny rostliny a živočichy, o 
kterých se v učebnici píše, na internetu . Zaměř se na potravní 
řetězec vpravo nahoře.

Pracovní sešit 39 Procvičení učiva



Zápis do sešitu:
ČESKÁ REPUBLIKA
Ekosystém OKOLÍ LIDSKÝCH OBYDLÍ

- Umělý ekosystém
- Organismy venkovní – zahrady, parky, hřbitovy (traviny a jiné rostliny, drobní – bezobratlí živočichové, ptáci, savci)
- Organismy uvnitř obydlí (pavouci, mravenci, roztoči)
Příklady organismů: /vypiš si podle své volby/
Stromy a keře: 
Květiny a traviny:
Drobní bezobratlí živočichové:
Ptáci:
Savci:
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Cíl, čeho má být dosaženo Poznámka, doplnění, upozornění

Vyučující Mgr. Michaela Lüftnerová (luftnerova@zsvaldice.cz)

Práce na 
počítači

namaluj školu (naši 
nebo dle tvé fantazie)

------- práce s programem Malování  dle možností namalovat v programu, poprosit rodiče, aby tvůj 
výtvor poslali na můj email do 24.5.

https://skolakov.eu/
www.onlinecviceni.cz
https://edu.ceskatelevize.cz/ 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/  
https://junior.rozhlas.cz/
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