
IV. B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Alena Hrbáčková 

 
TÝDEN: 11. března – 20. března 

 

INFORMACE PRO RODIČE: 

Vážení rodiče, děti dostaly na tento týden předběžné zadání domácích úkolů. Budu se Vám 

průběžně snažit podávat informace, jak bychom měli postupovat v probíraném učivu. 

 

 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ  
 

 

A B C 
 

Předložky, předpony /předpony od-, nad-, pod-, před-, roz-, bez-, vz-, ob-, v-, 
předložky od, nad, pod, před, bez/. Skupiny bě/bje, vě/vje, pě. Zdvojené 
souhlásky. Vyjmenovaná slova po b, l, m, p, s, v, z. Slovní druhy. 
 
Podstatná jména rodu středního, vzory, koncovky. 
Podstatná jména rodu ženského – vzory, koncovky. 
Podstatná jména rodu mužského – životnost, vzory, koncovky. 
Procvičovat koncovky podstatných jmen, hlavně určovat vzory, 
zdůvodňovat i/y. 
Učebnice po str. 62 /něco můžete písemně, něco ústně/. 
Pracovní sešit po str. 49. 
 
Čtenářský deník přinesu: ihned po návratu do školy 
 
Sloh – napsat dopis paní učitelce o tom, co jsem dělal/a po dobu uzavření 
školy 
 
Každé úterý budeme psát diktát. 

ANGLIČTINA 
 

 
 
 

Skupina Mgr. Fojtíkové 
 
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. 
 
V pracovním sešitě dokončit str. 58. 
 
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. 
 
 
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 
 

Procvičování pamětného dělení a násobení mimo obor násobilky. Dělení se 
zbytkem. Počítáme se závorkami. Násobení a dělení do tisíce zpaměti. 
Kalendářní rok, týdny, dny, jednotky času. 
Orientace v rovině. Souřadnice. 
  
Písemné sčítání a odčítání do tisíce. 
Čísla do milionu. Rozvinutý zápis čísla. Porovnávání čísel. Čtení čísel. 
Zaokrouhlování čísel. Slovní úlohy. 
Pracovní sešit po str. 55 
 
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. 
Pracovní sešit str. 41 – 43 /obvody trojúhelníku, čtverce/ 

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                

 

 

Časová přímka. Kapitola o čase. 
České země v pravěku - doba kamenná, bronzová a železná. 
Keltové na našem území. 
Slované. Sámův kmenový svaz. 
Minulost v pověstech. 
V učebnici přečíst učivo po str. 12 (již probráno) 
 
Nosíme červenou vlastivědu: Hlavní události nejstarších dějin. Modrou si 
schováme doma, budeme ji na konci roku vracet. 
 
Na písemnou práci se stačí připravovat ze sešitu. 

 


