
 IV.B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Alena Hrbáčková 

 
TÝDEN: 27. dubna – 1. května 

 

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. 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 
 

Opakujeme:  
 
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 opakovat si vyhledávání sloves v textu, určování osoby, čísla a 
času (důležité). 
 
Uvědomit si: 
 
1. Rozdíl mezi tvary jednoduchými a složenými,  
2. Co jsou to zvratná slovesa,  
3. Časování sloves v čase přítomném (v osobních koncovkách času 
přítomného píšeme vždy měkké i), budoucím a 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 výroby libovolného výrobku, který jsi udělal(a) 
 
 
 

mailto:hrbackova@9zszlin.cz


ANGLIČTINA 

 

 
 
 

 

Skupina Mgr. Fojtíkové 

 

Plán domácí výuky od 27. 4. do 30. 4. 2020 - Anglický jazyk IV. B 

  

Procvičuj si slovní zásobu:  Music time a Sport – už umíš slovíčka i 

správně  napsat? 

 Procvičování látky do sešitu English: 

a) Opiš si tyto otázky a podle pravdy na ně odpověz. Jak se odpovídá, máš 

v zápisu z minulého týdne. 

Can you swim? 

Can you play the piano? 

Can you ride a bike? 

Can you play basketball? 

Can you dance? 

  

b) Přelož do sešitu tyto věty. Můžeš psát jenom anglicky. 

Já jsem z České republiky. 

Já mám rád jablka a nemám rád rybu. 

V mém pokoji je počítač. (Pozor! Někde něco je. Poradíš si s touto větou?) 

Toto je Johnův klobouk. 

Máš psa? 

Jane má růžové tričko, modrou sukni a bílé boty. 

  

Pokud máš 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, https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/13.days-months/- 

procvičování dnů a měsíců. Zkus si alespoň některá cvičení. 

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

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

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/sport/index.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/sport/index.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/13.days-months/-
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 
 
 

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 

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 zapiš názvy všech dnů v týdnu, názvy měsíců a názvy čtyř 
ročních období. 
Ke každému ročnímu období nakresli hezký obrázek. 
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MATEMATIKA 

 

 

1 2 3 
 

Opakujeme: 
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. 
 
Procvičovat: 
Římské číslice  
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. 
Početník 1. díl (str. 22, 24 – můžete počítat po částech) 
 
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 

 

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                

 

 

Probráno: 
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. 
 
Vznik českého království, vláda přemyslovských králů. 
V učebnici přečíst učivo na str. 21. 
 
 
Zkus si odpovědět na kontrolní otázky: 
 
ŔEŠENÍ: 
 
1. Jak se jmenoval první známý kníže z rodu Přemyslovců a jeho žena? 
 
Odpověď: Kníže Bořivoj a jeho žena Ludmila. 
 
 
2. Jaké náboženství začali v Čechách šířit? 
 
Odpověď: Začali šířit křesťanství a zakládali první kostely. 
 
 
3. Co všechno víš o knížeti Václavovi? 
 
Odpověď: Václav byl synem Vratislava a Drahomíry, byl velmi vzdělaný, 
vychovávala ho babička Ludmila, platil poplatek za mír (tribut) německému 
králi,  
28. 9. 935 ho nechal zavraždit jeho bratr Boleslav. Václav a jeho babička 
Ludmila byli prohlášeni za svaté. 
 
4. Který druhý významný rod žil v Čechách a jaký byl jeho osud? 
  
Odpověď: V Čechách žil rod Slavníkovců. Roku 995 byli na hradu Libice 
vyvražděni. 
 
5. Doplň si: Bořivoj a Ludmila, Oldřich a Božena, Břetislav a Jitka. 
 
 
Učivo stačí několikrát přečíst, popovídat si, o čem četli, zeptat se, co je podle 
nich důležité, zápisy posílám přes elektronickou ŽK. 
 
 

 


