
IV. A 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Miroslava Svrčková 

 
TÝDEN: 20. dubna – 24. dubna 2020 

Vážení rodiče, 

aktualizuji opět úkoly pro žáky na další týden. Všechny splněné úkoly si žáci zakládají, ve škole se k nim 

budeme vracet. (Mají je v sešitech nebo na volných listech.) 

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“. 
 
Děkuji za výbornou spolupráci. 
 
 
S přáním pevného zdraví 

Miroslava Svrčková 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
   JAZYK ČESKÝ  
 

 

A B C 
 

Opakování učiva: 
 

 😊 

 

Úkol č. 1   
Do sešitu nebo na volný papír: 

 

 
 

 

Úkol č. 2 
 
Do sešitu nebo na volný papír napiš daná slovesa ve správném tvaru: 
 
Příklad: trhat (1. os., č. mn., čas minulý) – trhali jsme 
 
krájet (2. os., č. j., čas budoucí)             rozhlížet se (3. os., č. mn. čas minulý) 
povídat si (1. os., č. j., čas přít.)             nakreslit (2. os., č. mn., čas minulý) 
zacvičit si (1. os., č. mn., čas minulý)     umýt se (3. os., č. j., čas přítomný) 

mailto:svrckova@9zszlin.cz


 
  ANGLIČTINA 

 

 
 
 

 
Učivo platí pro všechny žáky třídy (sk. M. Svrčkové i B. Střelcové) 
 
Minulý týden jste si zapsali a naučili se pár nových slovíček, stále si je opakujte, 

budete je potřebovat. 😊 

Úkol č. 1 
 
Do sešitu si udělej zápis: 

 

Otázka s CAN a krátká odpověď 

Otázkou se slovesem CAN se můžeme ptát na schopnosti (umíš?) a na svolení 

(můžu?) 😊 

Kladná věta:        I can skate.             Tom can play the violin.            She can run. 

Záporná věta:     I can´t skate.            Tom can´t play the violin.         ……………… 

Otázka:               Can you skate?        Can Tom play the violin?         ……………… 

Odpověď:           Yes, I can.                Yes, he can.                                ……………… 

                             No, I can´t.               No, he can´t.                              ……………… 

Na místo teček si zkus sám doplnit další tvary slovesa CAN. 😊 

Úkol č. 2 
 

Pokud máš možnost vytiskni si pracovní list SPORTS TIME. Pokud nemáš možnost si 

list vytisknout, nevadí, cvičení piš do sešitu. 😊 

Ve cv. 1 opiš všechny věty a doplň k nim správná jména. 

Ve cv. 2 opiš otázky a odpověz pomocí krátkých odpovědí podle zápisu v sešitě. 

 
A na závěr si můžeš zazpívat písničku Yes, I can!   
 
https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo


 

 

 

 

 

 

 

 



 
   MATEMATIKA 

 
 

  1 2 3 
 

Opakování učiva: 
 
V tomto týdnu si zopakujte římské číslice: 
 
Pracovní list si vytiskněte, pokud máte možnost, nebo si příklady 1 – 4 opište do 
sešitu a zapište čísla podle pokynů: 

 

 
 
Opakování geometrie: 
 
Pro opakování učiva budete potřebovat tužku, kružítko a pravítko. 
 
Opět doporučuji (pokud máte možnost) podívat se na výuková videa Matýskova 
matematika. 
Tento týden si zopakujte učivo o kruhu, kružnici, poloměru a průměru kružnice. 
 
http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-14/ 

 
http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-15/ 
 
 

 
PŘÍRODOVĚDA 

 

Ekosystém pole. Rostliny a živočichové našich polí. 

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. 

http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-14/
http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-15/


Zkus si odpovědět na kontrolní otázky (odpovědi si zapiš z druhé strany sešitu): 

1. Kdo žije ve včelím úlu a co má za povinnosti? 
2. Kde najdeš ještěrku a čím se živí?  
3. Co víš o čápu bílém? 

Odpovědi na otázky zde najdete příští týden. 
 
VLASTIVĚDA                

 

 
Opakování učiva: 
 
Úkol: Zapátrej a zjisti, co znamená, když nějaký rod vymře po meči nebo po 
přeslici. 
Odpovědi zapiš do sešitu vlastivědy. 
 
Minulý týden jste četli o Přemyslovcích, tento týden si zopakujte toto učivo pomocí 
seriálu Dějiny udatného českého národa: 

Vladislav II.                     https://www.youtube.com/watch?v=IYba4qdN9qY 

Přemysl Otakar I.        https://www.youtube.com/watch?v=4LJ-R1HTvZE 
Václav I.                      https://www.youtube.com/watch?v=i9Cxf5pIKn0 
Svatá Anežka             https://www.youtube.com/watch?v=oRBHuWSvR6o 
Přemysl Otakar II.        https://www.youtube.com/watch?v=WG_mBmDGNRg 
Braniboři v Čechách   https://www.youtube.com/watch?v=JWLLJ5ZDVUA 
Václav II.                     https://www.youtube.com/watch?v=TZJ-EblYfbs 
Václav III.                    https://www.youtube.com/watch?v=1XfRgjIh6tY 
 
Přeji hezkou zábavu! 

 
 
 

Řešení k úkolům – týden od 14. do 17. dubna 

ČESKÝ JAZYK 

Opakování učiva o podstatných jménech 

uč. str.43/14 

   pád  číslo  rod  vzor  

člověk   1.  j.  m.  pán 

v blízkosti  6.  j.  ž.  kost 

(v blízkosti) vody 2.  j.  ž.  žena 

bydliště   4.  j.  stř.  moře 

(poblíž) řeky  2.  j.  ž.  žena 

ve vodě   6.  j.  ž.  žena 

před nepřítelem 7.  j.  m.  muž 

příroda    1.  j.  ž.  žena 

tajemství   4.  mn.  stř.  stavení  

 

https://www.youtube.com/watch?v=IYba4qdN9qY
https://www.youtube.com/watch?v=4LJ-R1HTvZE
https://www.youtube.com/watch?v=i9Cxf5pIKn0
https://www.youtube.com/watch?v=oRBHuWSvR6o
https://www.youtube.com/watch?v=WG_mBmDGNRg
https://www.youtube.com/watch?v=JWLLJ5ZDVUA
https://www.youtube.com/watch?v=TZJ-EblYfbs
https://www.youtube.com/watch?v=1XfRgjIh6tY


 

MATEMATIKA 

1. a) 7490  b) 9000  c) 9050  

Příklad výhodného sčítání jednotlivých sčítanců: 

1211 + 289 = 1500 2125 + 3375 = 5500 

1500 + 5500 = 7000 7000 + 490 = 7490 

3. Celková cena: 

talíře – 900 Kč  lžíce – 560 Kč  hrníčky – 1200 Kč   

Jedna lžička stojí 20 korun.  

Celkem stál nákup 3260 Kč. Dostali slevu ve výši 360 Kč. 

4.  

52 : 4 = 13 735 : 7 = 105 112 : 8 = 14 

48 : 3 = 16 848 : 8 = 106 128 : 8 = 16 

84 : 6 = 14 918 : 9 = 102 117 : 9 = 13 

 

5. 
 
56 : 4 = 14 75 : 5 = 15 42 : 3 = 14 70 : 5 = 14 54 : 3 = 18 

57 : 3 = 19 84 : 7 = 12 44 : 4 = 11 72 : 6 = 12 68 : 4 = 17 

45 : 3 = 15 91 : 7 = 13 60 : 5 = 12 96 : 6 = 16 95 : 5 = 19 

48 : 4 = 12 64 : 4 = 16 78 : 6 = 13 98 : 7 = 14 102 : 6 = 17 

51 : 3 = 17 72 : 4 = 18 80 : 5 = 16 99 : 8 = 12(3) 105 : 7 = 15 

6. 

X = 108 : 9 

X = 12 

Za 108 korun koupíme 12 jogurtů. 

 

 

 

 

 



VLASTIVĚDA 

Přemysl Otakar I. – první český král, kterému se podařilo zajistit dědičně královský titul pro 

potomky a právo svobodné volby českého krále (Zlatá bula sicilská 1212) 

Anežka Přemyslovna neboli Anežka Česká (dcera Přemysla Otakara I.) – starala se o chudé, 

založila při klášteře špitál, byla prohlášena za svatou papežem Janem Pavlem II., a to až v roce 

1989 

Václav I. (syn Přemysla Otakara I.) zvaný také Jednooký král, protože miloval lov a při lovu přišel 

o jedno oko 

Přemysl Otakar II. zvaný „král železný a zlatý“ (liboval si v bitvách a měl rád bohatství) připojil 

k Čechám mnoho dalších území, zemřel v bitvě na Moravském poli 

Václav II. (syn Přemysla Otakara II.) – usedl na trůn jako sedmiletý po smrti svého otce, dal razit 

pražské groše 

Václav III. (syn Václava II.) – poslední Přemyslovec, byl zavražděn v Olomouci roku 1306, tím 

vymřeli Přemyslovci po meči 

 

 

 


