
IV. A 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Miroslava Svrčková 

 
TÝDEN: 11. března – 20. března 2020 

Zadané úkoly jsou na období do 20. března, poté budou opět aktualizovány. 

(Žáci mají vše zapsáno i v úkolníčku.) 

S případnými dotazy se na mě obraťte přes elektronickou žákovskou knížku. 

 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ  
 

 

A B C 
 

V pracovním sešitě vypracovat všechna chybějící cvičení po str. 49 včetně 
Koncovky podstatných jmen – doplnit do pracovních listů (žáci dostali v úterý 
10. 3.) 
 
Do čtenářského deníku zapsat novou knihu 
Společná četba: České dějiny očima Psa – přečíst po Slavníkovce 
 
Sloh – napsat dopis paní učitelce o tom, co jsem dělal/a po dobu uzavření 
školy  

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

 
Skupina Mgr. Svrčkové 
Opakování a procvičování učiva Chit Chat 1 
Kalendářní rok – roční období, měsíce, dny v týdnu  
Anglická abeceda a hláskování 
Zopakovat slovní zásobu celé Chit Chat 1 – ústně i písemně 
 
Opakovat si učivo ze sešitu – slovesa být (to be), mít (to have got) – kladné 
tvary, záporné i otázky 
 
Do sešitu přeložit zadané věty 
 
Pracovat s učebnicí na str. 60 (obrázek) – do sešitu zapsat 12 vět typu There 
is a … in the picture, There are … next to/behind/between …   apod. 
 
Do sešitu napsat povídání o sobě – jméno, věk, popis vzhledu (mám dlouhé 
vlasy apod.) – nejméně 10 vět 
 
Skupina Mgr. Střelcové 
 
  
Opakovat si slovní zásobu lekcí 10, 11 a 12 – ústně i písemně 
 
Opakovat si dny v týdnu a měsíce. Z měsíců bude test! 
 
V učebnici na str. 61 si přečíst otázky a ústně na ně odpovědět. 
 
Opakovat si tvary: I am, he is, she is, it is, I have got, you have got, he has 
got, she has got, it has got. 
 

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

Každý den spočítat tři příklady na písemné násobení jednociferným činitelem 
a dvojciferným činitelem s nulou na místě jednotek 
(např. 4 259 . 7, 70 583 . 40) 
 
Denně procvičovat násobilku a dělení se zbytkem 
 
V PS – spočítat příklady od str.50 po str. 53 včetně 



 
Geometrie – PS od str. 41 po str. 47 včetně 
Procvičovat rýsování – rovnoběžky, kolmice, čtverec, obdélník, trojúhelník 
(dané tři strany), kružnice 
Dále procvičovat výpočet obvodu čtverce, obdélníku a trojúhelníku 

 
PŘÍRODOVĚDA 

 

Ekosystém pole. 
Rostliny /okopaniny, obilniny, luskoviny, olejniny/. 
Živočichové našich polí/ ptáci, savci/. 
Učebnice po str. 42. 
 
 
 
Na písemnou práci se stačí připravovat ze sešitu. 
 

 
VLASTIVĚDA                

 

V učebnici přečíst učivo po str. 17 (již probráno) 
Přemyslovci 
Děti potřebují 2. díl učebnice vlastivědy – Hlavní události nejstarších českých 
dějin) 
Na písemné opakování se stačí připravovat ze sešitu. 

 


