
IV. B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Alena Hrbáčková 

 
TÝDEN: 30. března – 3. dubna 

 

INFORMACE PRO RODIČE: 

Vážení rodiče,  

ráda bych Vás i Vaše děti touto cestou pozdravila a popřála Vám hodně trpělivosti a úspěchů při 

samostudiu. S dětmi hlavně procvičujte učivo, které jsme dosud probrali. Ze zkušenosti vím, že učivo 

4. třídy zvládneme bez problémů probrat. V matematice máme ještě třetí díl, ten bych zatím nechala až 

po návratu do školy. Pokud něco nestihneme probrat, určitě to doženeme příští školní rok. 

Přeji všem hlavně zdraví a pevné nervy. 

 

 

 

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. 
 
Procvičovat koncovky podstatných jmen, hlavně určovat vzory, 
zdůvodňovat i/y. 
Slovesa /obecné shrnutí o slovesech je na str. 66/ – zopakovat si z učiva 
třetí třídy vyhledávání sloves v textu, určování osoby, čísla a času. 
Učebnice po str. 67 /něco můžete písemně, něco ústně, dle vlastního 
zvážení/. 
Str. 67 rozdíl mezi tvary jednoduchými a složenými, co jsou to zvratná 
slovesa, časování sloves v čase přítomném /str. 68/, 
Pracovní sešit po str. 53. 
 
Čtenářský deník přinesu: obsah dvou knih, 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 

1. Procvičovat si dny, měsíce. 

2. Do slovníčku si opsat nebo nalepit následující slovíčka a začít se je učit: 

Chit Chat 2: Music time 

music                 mju:zik                 hudba 

guitar                 gitɑ:                     kytara 

drum                  dram                     buben 



piano                 piænəu                 piáno, klavír 

violin                 vaiəlin                  housle 

trumpet              trampit                trubka 

electric              ilektrik                  elektrický 

play                  plei                        hrát 

I can                 ai kæn                  já umím 

I can´t              ai ka:nt                 já neumím 

Can you?           kæn ju:                   Umíš?  

1. Na procvičení abecedy si vyspelovat všechny hudební nástroje ze slovíček. 
2. Pokud máte možnost, tak do internetového vyhledávače si zadat 

https://www.youtube.com/watch?v=DLn5myMoGDE a zkusit si zazpívat 
písničku. (pasivní slovní zásoba: Let´s begin. – Začněme., star – hvězda, fun 
– fanoušek, take it away – odneste to) 

V případě nejasností mě můžete kontaktovat přes školní mail – 

fojtikova@9zszlin.cz nebo přes elektronickou žákovskou knížku. 

Ať se vám samostudium daří. 

Skupina Mgr. Střelcové 
  

Plán domácí výuky od 30. 3. do 3. 4. 2020 – anglický jazyk  

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  

https://www.youtube.com/watch?v=DLn5myMoGDE
mailto:fojtikova@9zszlin.cz
https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk
https://www.youtube.com/watch?v=ddDN30evKPc


 
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. 
 
Sčítání a odčítání zpaměti do milionu /Kdo se nudí, může začít i písemné 
sčítání a odčítání do milionu/ 
Pracovní sešit str. 58 - 61. 
Jednotkový čtverec /PS str. 56, 57/ 
Prosím o procvičování dosud probraného učiva – pamětné +, -, :, x 
 
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 – 47 /obvody trojúhelníku, čtverce, obdélníku/, 
zapamatovat si vzorečky / o = a + b + c, o = 4 . a , o = 2. /a + b/ 
 

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                

 

 

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 /znát pověst o Čechovi, Krokovi a jeho dcerách, o 
Libuši a knížeti Přemyslovi, o Horymíru a Šemíkovi/ 
Velkomoravská říše /zápis pošlu/. 
V učebnici přečíst učivo po str. 14. 
 
Učivo stačí několikrát přečíst, popovídat si, o čem četli, zeptat se, co je   
podle nich důležité, zápisy posílám na elektronickou ŽK. 
 
 
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. 

 


