
IV. A 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Miroslava Svrčková 

 
TÝDEN: 23. března – 27. března 2020 

Vážení rodiče, 

aktualizuji úkoly pro žáky na další týden, ale ponechávám zde také úkoly z předešlých dvou týdnů, 

abyste mohli učivo procvičovat dle svých možností a uvážení. Nové učivo je vyznačeno červeně, 

starší ponechávám černou barvou. 

Prioritou je v této době (a nejen v této době) hlavně zdraví a k tomu nezbytně patří také duševní 

pohoda a klid. Proto bych byla nerada, kdybyste měli kvůli plnění těchto úkolů problémy.  

Proveďte tedy pouze ty úkoly, které jsou děti schopny zvládnout. Pokud byste si s něčím nevěděli  
rady, nedělejte si těžkou hlavu, vše bude dovysvětleno po návratu do školy. Nebo se na mě 
s případnými dotazy můžete také obrátit přes elektronickou žákovskou knížku nebo přes školní e-mail 
svrckova@9zszlin.cz. Ráda Vám vše vysvětlím a budu se snažit pomoci aspoň takto „na dálku“. 
 

Ráda bych Vás také informovala o další možnosti pro domácí učení, jde o nabídku nakladatelství Nová 

škola Brno zdarma používat interaktivní učebnice pro domácí použití s platností do 30. 9. 2020.  

V případě zájmu mě kontaktujte a já Vám zašlu certifikační kódy. 

http://www.novaskolabrno.cz/certifikaty-domaci-vyuka-2020 

S přáním hodně zdraví, co nejvíce psychických sil a trpělivosti  

Miroslava Svrčková 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ  
 

 

A B C 
 

Opakování – v učebnici si zopakuj skloňování podstatných jmen rodu 
ženského, proveď ústně některá cvičení ze stran 51 – 54 
Do sešitu (nebo na papír) vypracuj písemně tato cvičení: 51/6, 53/12, 14 a 
54/16. Cvičení 54/17 si můžete zkusit napsat jako diktát. 
 
Čtení – České dějiny očima Psa – 54 - 62 
 
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 

 

 
 
 

 
Učivo platí pro všechny žáky třídy (sk. M. Svrčkové i B. Střelcové) 
 
Do slovníčku zapiš tato nová slovíčka a nauč se je vyslovovat i psát: 
 
PIANO [piˈænəʊ] – klavír, DRUM [drʌm] – buben, VIOLIN [vaɪəˈlɪn] – housle, 
TRUMPET [trʌmpɪt] – trubka, GUITAR [gɪˈtɑː] – kytara, CAN [kən] – umět, 
moci, PLAY [pleɪ] -  hrát, STAR [sta: (r) ] – hvězda, SONG [soŋ] - píseň 
I CAN PLAY THE GUITAR – umím hrát na kytaru 
HE CAN PLAY THE VIOLIN – on umí hrát na housle 
SHE CAN PLAY THE PIANO – ona umí hrát na klavír 
 
Otázka: Can you play the guitar? (Umíš hrát na kytaru?) 
Odpověď: Yes, I can. (Ano, umím.)  No, I can´t. (Ne, neumím.) 
 
Dále opakujte dle možností i starší učivo. 
 

mailto:svrckova@9zszlin.cz
http://www.novaskolabrno.cz/certifikaty-domaci-vyuka-2020


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 
 

V pracovním sešitě M 2 pokračuj v práci od str. 54 po str. 61 (pokud byste 
měli problém s některým příkladem, vynechejte ho, vysvětlíme si po návratu 
do školy) 
Pracuj v Početníku 1 a 2, vypočítej příklady, které jsi nestihl/a ve škole 
(z učiva, které jsme již probrali) 
 
Dále platí opakování, které bylo zadáno na předchozí dva týdny: 
 
Procvičuj si písemné násobení jednociferným činitelem a dvojciferným 
činitelem s nulou na místě jednotek 
(např. 4 259 . 7, 70 583 . 40) 
 
Denně procvičuj násobilku a dělení se zbytkem (týká se žáků, kterým toto 
stále činí potíže) 
V PS – spočítat příklady od str. 50 po str. 53 včetně 
 
Geometrie – PS od str. 41 po str. 47 včetně 
Procvičuj si rýsování – rovnoběžky, kolmice, čtverec, obdélník, trojúhelník 
(dané tři strany), kružnice 
Procvičuj výpočet obvodu čtverce, obdélníku a trojúhelníku 

 
PŘÍRODOVĚDA 

 

Ekosystém pole. 

Rostliny /okopaniny, obilniny, luskoviny, olejniny/. 

Živočichové našich polí/ ptáci, savci/. 

Rostliny na loukách. 

Učivo stačí několikrát přečíst, popovídat si o čem četli, zeptat se, co podle 

nich je důležité, zápisy nechám na Vás, po návratu to budeme muset 

stejně sjednotit kvůli opakování. 

Učebnice po str. 47. 

 
VLASTIVĚDA                

 

V učebnici si přečti na str. 18 – 20 
Do sešitu si udělej stručný zápis, z každého odstavce (Život prostých lidí, 
Sídla vzdělanosti, Románský sloh a Kosmas) vždy jen 2 – 3 věty 
Můžeš doplnit hezkým obrázkem  
Úkoly (otázky) pro skupiny na str. 20 splň samostatně, všechny odpovědi na 
otázky najdeš v učebnici, případně v sešitě 



Opakuj si učivo, které již máme probráno (ze sešitu nebo z učebnice) 
 
V učebnici přečíst učivo po str. 17 (již probráno) 
Přemyslovci 
Děti potřebují 2. díl učebnice vlastivědy – Hlavní události nejstarších českých 
dějin) 
 

 


