
IV.B TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Alena Hrbáčková 

 
TÝDEN: 20. dubna – 24. dubna 

 

INFORMACE PRO RODIČE: 

Vážení rodiče,  

plán práce jsem aktualizovala na příští týden. 

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. 

Jestliže něco nestihneme probrat, určitě to doženeme příští školní rok. 

Pokud byste si s něčím nevěděli rady, můžete se na mě obrátit přes elektronickou žákovskou knížku nebo 

přes školní email hrbackova@9zszlin.cz. Přes elektronickou ŽK posílám také veškeré informace. 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 zopakovat si z učiva třetí třídy vyhledávání sloves v textu, určování 
osoby, čísla a času (důležité). 
 
Rozdíl mezi tvary jednoduchými a složenými, co jsou to zvratná slovesa, 
časování sloves v čase přítomném (v osobních koncovkách času přítomného 
píšeme vždy měkké i), budoucím, minulém (po str. 77 – důležité jsou žluté 
rámečky). 
 
Pracovní sešit po str. 59. 
Stále jen opakovat probrané učivo. 
Pokud to časově zvládáte, zkuste prosím i nějaký diktát, klidně z učebnice, i přepis 
textu s doplňováním. 
 
Čtenářský deník přinesu: obsah dvou knih po návratu do školy. Kdo chce, může i 
více. 
 
Sloh – napsat dopis paní učitelce o tom, co jsem dělal/a po dobu uzavření školy 
         - popis postupu libovolného výrobku, který jsi udělal(a) 
 

ANGLIČTINA 

 

 
 
 

Skupina Mgr. Fojtíkové 

Plán domácí výuky od 20. 4. do 24. 4. 2020 - Anglický jazyk IV. B 

 Procvičujte slovní zásobu Music time a Sport 

1. V sešitě English si přečtěte zápis: Sloveso CAN – umět a do sešitu napište o sobě a o 
členech své rodiny, co umí a neumí. Použijte nová slovíčka Sport. Napište alespoň 8 
vět. 

mailto:hrbackova@9zszlin.cz


např. I can´t dive. My mum can sing. 

1. Do sešitu English si opište nebo nalepte tento zápis: 

Sloveso CAN – otázka a odpověď. 

Když se chci zeptat, jestli někdo něco umí, začnu slovesem CAN. 

Can you sing? – Umíš zpívat? 

                Yes, I can. – Ano, umím.                              No, I can´t. – Ne, neumím. 

 Can you play football? – Umíš hrát fotbal? 

                Yes, I can. – Ano, umím.                              No, I can´t. – Ne, neumím. 

 4.Pokud máte možnost, tak na této webové stránce https://zsbcupice.cz/hot-

potatoes/anglictina/4-rocnik/sport/index.htm je několik cvičení na procvičování 

slovní zásoby – Sports. Zkuste si alespoň některé. 

Také se můžeš na webu České televize na Déčku dívat na Angličtinu s Hurvínkem 

https://decko.ceskatelevize.cz/anglictina-s-hurvinkem 

 V případě nejasností mě můžete kontaktovat přes školní mail – fojtikova@9zszlin.cz 

nebo přes elektronickou žákovskou knížku.  Budu ráda, když mi napíšete, jak se vám 

učení vede a jak se máte. 

Ať se vám samostudium daří. 

                                                                                    Mgr. Marcela Fojtíková 

Skupina Mgr. 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. 😊 

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/sport/index.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/sport/index.htm
https://decko.ceskatelevize.cz/anglictina-s-hurvinkem
mailto:fojtikova@9zszlin.cz


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 
 

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  - 
procvičovat. 
 
Římské číslice  
Početník 1. díl (str. 22, 24 – část) 
Písemné sčítání a odčítání do milionu (pokud chcete s dětmi procvičovat, v PS 2 
už nemáme toto učivo, proto by bylo dobré dát každý den pár příkladů) - Početník 1. 
díl (str. 32,33) 
Písemné (pod sebou) násobení jednociferným činitelem – např. 38x5, 
36x2,145x3, 2 547x5. 
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. 
 
Pozor u trojúhelníku: proti vrcholu A leží strana a, proti vrcholu B leží strana b, proti 
vrcholu C leží strana c. 
 
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 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. 
 
 
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. 
 
 
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. 
 
Vláda přemyslovských knížat. 
Život za vlády prvních Přemyslovců. 
V učebnici přečíst učivo po str. 19. 
 



Zkus si odpovědět na kontrolní otázky: 
 
1. Jak se jmenoval první známý kníže z rodu Přemyslovců a jeho žena? 
 
2. Jaké náboženství začali v Čechách šířit? 
 
3. Co všechno víš o knížeti Václavovi? 
 
4. Který druhý významný rod žil v Čechách a jaký byl jeho osud? 
 
5. Doplň si: Bořivoj a ______________, Vratislav a _____________, Oldřich a 
_________________, Břetislav a ___________. 
 
Odpovědi na otázky zde najdete příští týden. 
 
Učivo stačí několikrát přečíst, popovídat si, o čem četli, zeptat se, co je podle nich 
důležité, zápisy posílám přes elektronickou ŽK. 
 
Na písemnou práci se stačí připravovat ze sešitu. 

 


