
IV. A 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Miroslava Svrčková 

 
TÝDEN: 27. – 30. 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. 

Pokud byste si s něčím nevěděli rady, můžete se na mě obrátit přes elektronickou žákovskou knížku nebo 
přes školní e-mail svrckova@9zszlin.cz.  
 
Děkuji za výbornou spolupráci. 
 
 
S přáním pevného zdraví 

Miroslava Svrčková 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
   JAZYK ČESKÝ  
 

 

A B C 
 

Opakování vyjmenovaných slov 
 
Úkol č. 1 

Učebnice str. 57 cv.8 – přepište do sešitu a doplňte i/y 😊 

 

Podstatná jména mužského rodu – vzor PÁN 

 

Úkol č. 2   
Učebnice str. 57 cv. 5 – věty doplň vhodnými slovy a přepiš do sešitu 

 

Slohové cvičení  

 

V učebnici na str. 62 si přečti článek: Dopisovat si chtějí 
Potom napiš do sešitu Čtení/Sloh nebo na volný list papíru dopis kamarádovi podle pokynů 
z učebnice. Pracuj podle zadané osnovy (body 1. – 5.) 
Nezapomeň dopis členit do odstavců podle bodů osnovy. 

Při psaní dbej i na správný pravopis 😊 

 

 
  ANGLIČTINA 

 

 
 
 

 
Učivo platí pro všechny žáky třídy (sk. M. Svrčkové i B. Střelcové) 
 
Tento týden si zopakujte tato témata: Days of the Week (dny v týdnu), Month of the 

Year (měsíce v roce) a Seasons of the Year (roční období) 😊 

Zde si můžeš najít spoustu písniček a zábavných videí na dané učivo: 

Dny v týdnu 

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

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

Měsíce v roce 

https://www.youtube.com/watch?v=-d3jkbP1xc8 
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https://www.youtube.com/watch?v=bk4DDv8u58Q 

https://www.youtube.com/watch?v=wkRkzn74Q9U 

Roční období 

https://www.youtube.com/watch?v=_BkkzF9z4-g 

https://www.youtube.com/watch?v=owppK-GHPTU 

Úkol : 
 
Do sešitu angličtiny zapiš názvy všech dnů v týdnu, názvy měsíců a názvy čtyř 
ročních období. 
Ke každému ročnímu období nakresli hezký obrázek. 

 
 

   MATEMATIKA 
 
 

  1 2 3 
 

 
Opakování - zaokrouhlování 
 
 

 
 
Pokus se vyřešit zajímavé příklady. Výsledky zapiš do sešitu, např.: 2a - 15036 
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PŘÍRODOVĚDA 

 

Probráno: 

Ekosystém pole. Rostliny a živočichové našich polí. 

Ekosystém louka. Rostliny a živočichové na loukách. 

Nové učivo 

Ekosystém park. 

Rostliny v parcích.  

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). 

ŘEŠENÍ: 

1. Kdo žije ve včelím úlu a co má za povinnosti? 

 Odpověď: Ve včelím úlu žije jedna královna – matka, klade vajíčka, trubci – 

samečci, dělnice – mladé čistí úl a krmí larvy, starší sbírají pyl a nektar 

 2. Kde najdeš ještěrku a čím se živí? 

 Odpověď: Vyhřívá se na suchých a slunných místech. Živí se hmyzem, pavouky 

a slimáky. 

 3. Co víš o čápu bílém? 

Odpověď: Staví si hnízda v blízkosti lidských obydlí. Živí se žábami a hmyzem. 

Je tažný. 

 

 

 
VLASTIVĚDA                

 

 
Úkol č. 1 
 
Do sešitu vlastivědy si zapište nebo vytiskněte (a vlepte) nový zápis: Poslední 
Přemyslovci 
 
Úkol č. 2 
 
O vládě Přemyslovců toho víte už hodně, proto věřím, že všichni snadno dokážete 
odpovědět na otázky 1–9 z učebnice na straně 23. Pod zápis Poslední Přemyslovci 
si zapiš do sešitu stranu v učebnici a číslo otázky. Potom napiš správnou odpověď. 
(Otázky psát nemusíš.) 
Můžeš se ještě jednou podívat na videa z cyklu Dějiny udatného českého národa 

z minulého týdne nebo si učivo připomenout z učebnice. 😊 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Řešení k úkolům – týden od 20. do 24. dubna 

ČESKÝ JAZYK 

Úkol č. 1 

znáte (2. os., č. mn., č. př.), nosí (3. os.,, č. j., č. př.), svlékali jsme (1. os., č. mn., č. min.), 

plakali jsme (1 os., č. mn., č. min.), nabíráš (2. os., č. j., č. př.), zavíráš (2. os., č. j., č. př.),  

slzí (3. os., č. mn., č. př.), točí se (3. os., č. j., č. př.) 

ŘEŠENÍ HÁDANEK: CIBULE a VÍTR 

Úkol č. 2 

krájet – budeš krájet     rozhlížet se – rozhlíželi se 

povídat si – povídám si   nakreslit – nakreslili jste 

zacvičit si – zacvičili jsme si   umýt se – umývá se 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Úkol č. 1 – doplnění tabulky CAN 

+  She can run.  -  She can´t run.   ? Can she run?   Answers: Yes, she can. / No, she can´t. 

Úkol č. 2 – pracovní list Sports Time 

1. Kate, Claire, Pete, Joanna, Craig 

2. Yes, she can. 

Yes, he can. 
No, she can´t. 
Yes, he can. 
Yes, she can. 

 

MATEMATIKA 

Římské číslice 

1. 

a) 21 = XXI  41 = XLI  d) 18 = XVIII  78 = LXXVIII 

b) 22 = XXII  32 = XXXII  e) 17 = XVII  67 = LXVII 

c) 34 = XXXIV 54 = LIV  f) 29 = XXIX  59 = LIX 



2. 

a) XIII = 13  LIII = 53  d) XLVI = 46  XLVII = 47 

b) LXXV = 75  LXXXV = 85  e) XC = 90 C= 100 

c) CXVI = 116 XCVI = 96  

3. 

a) 51 = LI  251 = CCLI  d) 43 = XLIII  643 = DCXLIII 

b) 23 = XXIII  32 = CCCXXIII e) 86 = LXXXVI 786 = DCCLXXXVI 

c) 17 = XVII  417 = CCCCXVII f) 76 = LXXVI 976 = CMLXXVI 

4. 

a) XXVI = 26  CXXVI = 126  c) LXXIV = 74 DLXXIV = 574 

b) LVII = 57  CDLVII = 457 d) XXIX = 29  CDXXIX = 429 

 

Pořádně si zkontroluj, pokud najdeš chyby, vrať se znovu ke žluté tabulce s přehledy 

římských číslic a chyby si oprav. 😊 

 

VLASTIVĚDA 

Vymřít po meči: poslední potomek rodu, který zemřel, byl muž 

Vymřít po přeslici: poslední potomek rodu, který zemřel, byla žena 

 

Důsledek vymírání rodu byl důležitý v historii hlavně pro šlechtice, neboť to mohlo 

znamenat úplné zaniknutí rodu, rodový majetek mohl připadnout do jiných rukou 

apod., a to mělo velkou cenu. 

Zajímavost: Dnes již mnoho lidí ani neví, jak přeslice vypadala. 

Je to zašpičatělá tyč, na jejíž konec se navlékala zásoba lnu při ručním 

předení. 

 


