
IV. A 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Miroslava Svrčková 

 
TÝDEN: 30. března – 3. dubna 2020 

Vážení rodiče, 

aktualizuji úkoly pro žáky na další týden. 

V pátek 3. dubna obdržíte e-mailem řešení všech zadaných úkolů, aby si je děti mohly zkontrolovat. 

Všechny zadané úkoly jsou na opakování a procvičování již probraného učiva. Pokud byste si přece 
s něčím nevěděli rady, můžete se na mě 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“. 
 
S většinou rodičů jsem již v pravidelném kontaktu. Ti z Vás, kteří tak ještě neučinili, kontaktujte mě 

prosím na moji e-mailovou adresu. 

 
S přáním pevného zdraví 

Miroslava Svrčková 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ  
 

 

A B C 
 

Opakování učiva: 
 
Opakování učiva o vyjmenovaných slovech: 
Učebnice ČJ str. 42 cv. 12 – napište do sešitu a doplňte vynechaná písmena 
(možno napsat si i jako diktát) 
Opakování učiva o koncovkách podstatných jmen: 
Učebnice ČJ str. 49 cv. 17 – napište do sešitu, doplňte i/y a u každého 
výrazu určete pád a vzor podstatného jména 
 
Společná četba: České dějiny očima Psa – přečíst 2 kapitoly: 
Oldřich a Božena, Břetislav a Jitka a samozřejmě Pes 
Vratislav, Kosmas a Pes 
 

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

 
Učivo platí pro všechny žáky třídy (sk. M. Svrčkové i B. Střelcové) 
 
1.) Stále si opakujte slovíčka z minulého týdne, měli byste je mít už 

všechna zapsaná ve slovníčku 😊 

2.) Opakování starého učiva:  Do sešitu  AJ přelož zadané věty, potom 

věty převeď do záporu (celkem budeš mít 8 vět, 4 věty kladné a 4 věty 

záporné 😊) 

(Př. Já mám počítač. I have got a computer. I haven´t got a 
computer.) 

 Ona je moje kamarádka. 

 Tom má velkého psa. 

 Mám rád zvířata. 

 V mém pokoji je hnědý stůl. 

3.) Můžeš si zazpívat písničku: 

https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk                                              

https://www.youtube.com/watch?v=ddDN30evKPc 

 

mailto:svrckova@9zszlin.cz
https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk
https://www.youtube.com/watch?v=ddDN30evKPc


 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

Opakování učiva: 
 
Do sešitu si vypočítej tyto 4 příklady na písemné násobení jednociferným 
činitelem: 26 358 . 6, 10 569 . 4, 18 099 . 7, 39 620 . 3 
Dále tyto 4 příklady na písemné násobení dvojciferným činitelem s nulou na 
místě jednotek: 34 508 . 40, 15 867 . 60, 20 150 . 80 a 16 079 . 30 
 
Opakujte si dělení se zbytkem, budeme toto učivo potřebovat při písemném 

dělení 😊  

 
Geometrie – opakujeme rýsování  
Do sešitu si narýsuj 2 přímky, na každé vyznač 3 body. Těmito body veď 
kolmice k dané přímce.  
Potom si vyznač 4 body, které nenáleží daným přímkám, a těmito body veď 
rovnoběžky s danými přímkami. 
 

 
PŘÍRODOVĚDA 

 

 

Ekosystém pole. 

Rostliny /okopaniny, obilniny, luskoviny, olejniny/. 

Živočichové našich polí/ ptáci, savci/. 

Rostliny na loukách /zápis pošlu/. 

Zopakovat úkoly z neživé přírody str. 43.  

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

podle nich důležité, zápisy posílám na elektronickou ŽK.  

Učebnice po str. 47.  

Na písemnou práci se stačí připravovat ze sešitu.  

 
 
VLASTIVĚDA                

 

 
Opakování učiva: 
 
Do sešitu odpověz písemně na tyto otázky: 

1. Který rok byl zvolen za počátek našeho letopočtu? 
2. Na jaká období podle materiálu k výrobě nástrojů dělíme pravěk? 
3. Kdo byli první obyvatelé naší země, které známe jménem? 
4. Vysvětli pojem „výměnný obchod“. 
5. Proč a jak vznikl Sámův kmenový svaz? 
6. Kdo byli Konstantin (Cyril) a Metoděj? 
7. Co je hlaholice? 
8. Kdo bývá nazýván patronem české země? Co o něm víš? 
9. Kde se soustředila vzdělanost za doby prvních Přemyslovců? 
10. Kdo byl Kosmas? 
 
 

 


