
IV. A 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Miroslava Svrčková 

 
TÝDEN: 14. dubna – 17. 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. 43 cv. 14 – zkuste si napsat jako diktát, vyznačená slova přepiš do 
sešitu a urči u nich pád, číslo, rod a vzor (celkem 10 slov) 
 
Sloh: 
Ocitli jsme se všichni v situaci, kterou jsme předtím neznali, a museli jsme se s ní 
vypořádat. 
 
Do sešitu nebo na papír napiš krátké vyprávění o tom, jaké dovednosti musí mít 
v dnešní době tvoji rodiče, abyste vše doma zvládli, v čem jim dokážeš pomoci a za co 
si třeba zasloužíš i pochvalu. Sám vymysli název pro toto vyprávění. 
 
Společná četba: České dějiny očima Psa – přečíst kapitolu: 
Pes a spousta Přemyslovců 
 

Tento úkol je opět propojen s učivem vlastivědy. 😊 

 

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

 
Učivo platí pro všechny žáky třídy (sk. M. Svrčkové i B. Střelcové) 
 
Minulý týden jste si zapsali a naučili se pár nových slovíček, která budete potřebovat 
tento týden.  
 

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. 

 
 
Úkol č. 1 
 
Vyber si 4 osoby a do sešitu napiš 8 vět s použitím výrazů can a can´t. Můžeš psát o 

mailto:svrckova@9zszlin.cz


své rodině nebo kamarádech. Vždy napiš o každé osobě dvě věty, co umí a co neumí. 
 
Příklad: 
 
My mum can sing. She can´t play the guitar. 
My brother can play the piano. He can´t play tennis. 
 
POZOR!  
U HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ POUŽÍVÁME VŽDY URČITÝ ČLEN THE, U SPORTŮ HO 
NIKDY NEDÁVEJ! (Podívej se na ukázku vět.) 
 
Úkol č. 2 
 
Pokud máš možnost, najdi si video „Musical instruments in English“: 

 
 https://www.youtube.com/watch?v=f5EmqpwYeNc 
 
Uslyšíš správnou výslovnost a sám si také ověříš, jak dobře znáš hudební nástroje 
v angličtině. 

 
 

MATEMATIKA 
 
 

1 2 3 
 

Opakování učiva: 
 
Příklady si přepište do sešitu nebo na papír a vypočítejte. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f5EmqpwYeNc


 
 
 
Opakování geometrie: 
 
Pro zopakování geometrie doporučuji (pokud máte možnost) podívat se na výuková 
videa Matýskova matematika. 
Tento týden si zopakujte vzájemnou polohu dvou přímek, kolmice a rovnoběžky. 
 

http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-11/ 
 
http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-12/ 
 
http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-13/ 
 
 

 
PŘÍRODOVĚDA 

 

Ekosystém pole. 

Rostliny /okopaniny, obilniny, luskoviny, olejniny/. 

Živočichové našich polí/ ptáci, savci/. 

Ekosystém louka. 

Rostliny na loukách. 

Živočichové na loukách (Učebnice po str. 49). 

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

důležité, zápisy posílám přes elektronickou ŽK. 

 Zkus si odpovědět na kontrolní otázky: 

1. Kolikrát ročně se sečou louky? 

Řešení: Louky se sečou dvakrát ročně.  

2. Jaké dvě skupiny rostlin najdeme na louce? 

http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-11/
http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-12/
http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-13/


Řešení: Luční trávy a byliny.  

3. Kterou léčivou bylinu najdeš na louce? 

Řešení: Např. jitrocel kopinatý.  

4. Kterou jedovatou bylinu najdeš na louce? 

Řešení: Např. ocún jesenní  

 
 
VLASTIVĚDA                

 

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

očima Psa. 😊 

Pes a spousta Přemyslovců 
 
Na základě předchozí četby si vypište do sešitu všechny Přemyslovce, o kterých jste 
četli v této kapitole. Můžeš si k nim připsat i nějakou zajímavost. 
 
Nový zápis do vlastivědy zašlu příští týden na e-mailové adresy rodičů. 
 
 

 
 

 
 
 

Řešení učiva z týdne 6.4 – 8.4.2020 
 

ČESKÝ JAZYK 
 
 

Opakování učiva o podstatných jménech: 
uč. 42/10 

1.  pád   utržená kytka, moje kamarádka, květ pampelišky 

2.  pád   bez peněz, květ pampelišky 

3.  pád   jít k přítelkyni, přát babičce,  

4.  pád   pozorovat hvězdy, pro kamaráda 

5.  pád   drahá teto, milá Maruško 

6.  pád   číst o hvězdách, o pejskovi, vyznat se ve městě 

7.  pád   se školou, s tatínkem 

 
 

 
 



 
Opakování učiva o slovních druzích: 
uč. 34/2 

OHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY (dají se skloňovat a časovat) 

podstatná jména – dobromysl, vydávání, vina 

přídavná jména – umíněný, vynikající, mycí, nevídané, sytý 

zájmena – ve cvičení nebylo žádné zájmeno 

číslovky – několikrát 

slovesa – popřemýšlet, povytáhnout, pobývat, zabít, vysypal, poslyšte, pospícháme 

 

NEOHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY (nedají se skloňovat ani časovat) 

příslovce – zítra, doposud, blízko, sychravo, povýšeně 

předložky – ve cvičení nebyla žádná předložka 

spojky – když, aby 

částice – ve cvičení nebyla žádná částice 

citoslovce – ve cvičení nebylo žádné citoslovce 

 

MATEMATIKA 

Dělení se zbytkem: 

53 : 8 = 6 (5)  17 : 3 = 5 (2) 
 
35 : 4 = 8 (3)  49 : 6 = 8 (1) 
 
15 : 9 = 1 (6)  28 : 6 = 4 (4) 
 
24 : 7 = 3 (3)  52 : 7 = 7 (3) 
 
5 : 8 = 0 (5)  8 : 9 = 0 (8) 
 
 

Geometrie: 
 
Na zopakování učiva o obdélníku se můžete podívat na video Konstrukce obdélníku z cyklu Matýskova 
matematika. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eZ47DJLrf7Y 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eZ47DJLrf7Y


 
 
Obvod našeho obdélníku vypočítáš takto: 
 
o = 2 (a + b) 
o = 2 (62 + 37) 
o = 2 . 99 
o = 198 mm 
 

VLASTIVĚDA 

Kterému panovníkovi se říkalo Rudovous a proč? 
 
Císaři Fridrichu Barbarossovi, protože byl ryšavý jako liška. 
 
Jak získal Vratislav II. královský titul? 
 
Získal jej za pomoc císaři při dobývání Říma. 
 
Kdo byli Slavníkovci a co o nich víš? 
 
Byl to jediný rod v Čechách, který mohl konkurovat Přemyslovcům. Boleslav II. nechal Slavníkovce 
vyvraždit na jejich sídle v Libici. Vyvraždili všechny včetně dětí, aby měli jistotu, že rod Slavníkovců 
nebude pokračovat. (Jednomu Slavníkovci se přeci jenom podařilo utéct, byl to biskup Vojtěch.) 
 
Kdy, jak a kým byl zavražděn kníže Václav? 
 
Václav byl zavražděn svým bratrem Boleslavem dne 28. 9. 935. Boleslav ho pozval na své sídlo ve Staré 
Boleslavi a tam ho zákeřně u dveří kostela zavraždil. 

 


