
IV. A 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Miroslava Svrčková 

 
TÝDEN: 6. dubna – 8. dubna 2020 

Vážení rodiče, 

aktualizuji opět úkoly pro žáky na další týden. 

Řešení k úkolům najdete vždy další týden tady v „úkolníčku“ a zašlu Vám taky na Váš e-mail. 

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 přáním pevného zdraví 

Miroslava Svrčková 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ  
 

 

A B C 
 

Opakování učiva: 
 
Opakování učiva o podstatných jménech: 
Učebnice ČJ str. 42 cv. 10 – dle pokynů u cvičení 
 
Opakování učiva o slovních druzích: 
Učebnice ČJ str. 34 cv. 2 – přepište do sešitu, doplňte i/y a u každého slova 
určete číslem nad slovo slovní druh 
 
Společná četba: České dějiny očima Psa – přečíst kapitolu: 
Pes za vlády Vladislava II. 

Tento úkol je propojen s učivem vlastivědy. 😊 

 

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

 
Učivo platí pro všechny žáky třídy (sk. M. Svrčkové i B. Střelcové) 
 
1.) Stále platí opakování probraných slovíček. 

2.) Do slovníčku si přepiš nová slovíčka a postupně se je začni učit. 

ski  [skiː]   lyžovat     skate  [skeɪt]  bruslit     run [rʌn]  běhat 

dive [daɪv]   potápět se   swim [swɪm]  plavat   dance [daːns]  tančit 

sing [sɪŋ]  zpívat     tennis  [ˈtenɪs]  tenis    

ride a bike  [raɪd əˈbaɪk]   jezdit na kole 

can´t  [kaːnt]  neumět    I can´t play tennis.  Neumím hrát tenis. 

A protože budou Velikonoce, můžeš si zopakovat pár slovíček a zazpívat písničky: 

                                        HAPPY EASTER :-)  

 https://www.youtube.com/watch?v=nZLIiq7B85g 

 https://www.youtube.com/watch?v=Tyyh8rhwKQ8 

 https://www.youtube.com/watch?v=5BH0LjFanSY  

 

mailto:svrckova@9zszlin.cz
https://www.youtube.com/watch?v=nZLIiq7B85g
https://www.youtube.com/watch?v=Tyyh8rhwKQ8
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MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

Opakování učiva: 
 
Opakujte si dělení se zbytkem, budeme toto učivo potřebovat při písemném 

dělení 😊  

Vypočítej písemně těchto 10 příkladů: 
53 : 8, 35 : 4, 15 : 9, 24 : 7, 5 : 8, 17 : 3, 49 : 6, 28 : 6, 52 : 7, 8 : 9 
 
Geometrie – opakujeme rýsování obdélníku a výpočet obvodu: 
 
Narýsuj obdélník ABCD o stranách: a = 62 mm, b = 37 mm. (Nezapomeň na 
náčrtek.) Potom vypočítej obvod tohoto obdélníku. (vzoreček, dosazení do 
vzorce a výpočet) 
 

 
PŘÍRODOVĚDA 

 

 

Ekosystém pole. 

Rostliny /okopaniny, obilniny, luskoviny, olejniny/. 

Živočichové našich polí/ ptáci, savci/. 

Ekosystém louka. 

Rostliny na loukách.  

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.  

Zkus si odpovědět na kontrolní otázky: 

1. Kolikrát ročně se sečou louky? 

2. Jaké dvě skupiny rostlin najdeme na louce? 

3. Kterou léčivou bylinu najdeš na louce? 

4. Kterou jedovatou bylinu najdeš na louce? 

Odpovědi zde najdete příští týden.  

Na písemnou práci se stačí připravovat ze sešitu. 

 
 
VLASTIVĚDA                

 

 
Opakování učiva: 
 
Úkol do vlastivědy je propojen s ČJ – přečíst si kapitolu z knihy České dějiny 

očima Psa. 😊 

Na základě předchozí četby se pokus odpovědět na následující otázky: 
 
Kterému panovníkovi se říkalo Rudovous a proč? 
Jak získal Vratislav II. královský titul? 
Kdo byli Slavníkovci a co o nich víš? 
Kdy, jak a kým byl zavražděn kníže Václav? 
 
Na otázky odpovídej na základě četby do sešitu Čtení/Sloh nebo na 
samostatný papír. 

 
 
 
 



 
Řešení učiva z týdne 30.3 – 3.4.2020 

 

 
ČESKÝ JAZYK 
 
Opakování učiva o vyjmenovaných slovech: 
uč. 42/12 

Mládě sýkorky pípalo v hnízdě. Babička Libuše nasbírala byliny. Pobývali jsme ve 

starobylém mlýně. Maminka míchala syrové těsto v míse. Ve vížce visel veliký zvon. Víla vila 

věneček z kvítí. Simona posílá dopis Zbyškovi. Rozbil jsem přesýpací hodiny. Rybáři loví do 

sítě šupinaté kapry. Pepík klopýtal po rozbité cestě. Musíš více myslet, a ne si vymýšlet. 

Otázka pro chytré hlavičky: Proč je jedno i vybarveno jinou barvou? 

Opakování učiva o koncovkách podstatných jmen: 
uč. 49/17 

na sousedním území – stavení, 6. pád 

v malém množství – stavení, 6. pád 

za barevnými skly – město, 7. pád 

hezkými slovy – město, 7. pád 

příští pondělí – stavení, 1. pád 

štípat dříví – stavení, 4. pád 

mávat křídly – město, 7. pád 

místnost v podkroví – stavení, 6. pád 

řídit se pravidly – město, 7. pád 

najít v křoví – stavení, 6. pád 

otáčet koly – město, 7. pád 

v dětství – stavení, 6. pád 

říct vlastními slovy – město, 7. pád 

sál se zrcadly – město, 7. pád 

na polích – moře, 6. pád 

koupelna s umyvadly – město, 7. pád 

lidská obydlí – stavení, 1. pád 

řídit se příslovím – stavení, 7. pád 



 

ANGLICKÝ JAZYK 

Anglický jazyk - překlad (v závorce uvedeny další možnosti) 

Ona je moje kamarádka. 

She is (She´s) my friend.  She is not (She isn´t/ She´s not) my friend. 

Tom má velkého psa.  

Tom has got (Tom´s got) a big dog. Tom hasn´t got (Tom has not got) a big dog. 

Mám rád zvířata. 

I like animals. I don´t like animals. 

V mém pokoji je hnědý stůl. 

There is a brown desk (table) in my room (bedroom).  There is not (There isn´t) a brown desk (table) in my room 

(bedroom). 

 

MATEMATIKA 

Písemné násobení jednociferným činitelem: 

26 358 . 6 = 158 148  10 569 . 4 = 42 276   
 
18 099 . 7 = 126 693   39 620 . 3 = 118 860 
 
Písemné násobení dvojciferným činitelem s nulou na místě jednotek:  
 
34 508 . 40 = 1 380 320  15 867 . 60 = 952 020 
 
20 150 . 80 = 1 612 000  16 079 . 30 = 482 370 
 
 

VLASTIVĚDA 

1. Který rok byl zvolen za počátek našeho letopočtu? 
narození Ježíše Krista 

2. Na jaká období podle materiálu k výrobě nástrojů dělíme pravěk? 
doba kamenná, doba bronzová a doba železná 

3. Kdo byli první obyvatelé naší země, které známe jménem? 
Keltové 

4. Vysvětli pojem „výměnný obchod“. 
výměna zboží za jiné zboží 

5. Proč a jak vznikl Sámův kmenový svaz? 
vznikl na obranu Slovanů, Sámo sjednotil slovanské kmeny v boji proti Avarům 

6. Kdo byli Konstantin (Cyril) a Metoděj? 
bratři ze Soluně a hlásali na Moravě křesťanství 

7. Co je hlaholice? 
nejstarší slovanská abeceda 
 
 



 
8. Kdo bývá nazýván patronem české země? Co o něm víš? 

svatý Václav, syn Vratislava I. a Drahomíry, vychovávala ho babička Ludmila, která ho vedla 
k víře a vzdělanosti 

9. Kde se soustředila vzdělanost za doby prvních Přemyslovců? 
při kostelech a klášterech, nositeli vzdělanosti byli představitelé církve 

10. Kdo byl Kosmas? 
slavný kronikář, který napsal latinsky Kroniku českou (zachycuje události v našich zemích 
od příchodu praotce Čecha až do roku1125) 

 
 

 

 


