
IV. A 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Miroslava Svrčková 

 
TÝDEN: 4. – 7. května 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 
 

 
Úkol č. 1 
Učebnice str. 58 cv. 12 – napište si jako diktát, případné chyby opravte a pravopis 

zdůvodněte 😊 

 

Úkol č. 2   
Učebnice str. 59 cv. 15 – slova v závorkách dej do náležitého tvaru a celé cvičení 
přepiš do sešitu 

 

Slohové cvičení – zůstává z minulého týdne pro ty, kteří ještě nesplnili 

 

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) 
 

Opakování slovesa HAVE GOT (mít, vlastnit)    

já mám - I have got nebo I´ve got                já nemám - I haven´t got 

on má - He has got nebo He´s got              on nemá - He hasn´t got                                       

ona má - She has got nebo She´s got        ona nemá - She hasn´t got 

ono (to) má - It has got nebo It´s got          ono (to) nemá - It hasn´t got 

Úkol č. 1 

 

Napiš do sešitu 8 vět o sobě (co máš, co nemáš). Můžeš použít slovíčka: BODY, 

FACE, CLOTHES, COLOURS, PETS.  

 

mailto:svrckova@9zszlin.cz


Úkol č. 2 

 

Vyber si jednu příšerku z nabízených obrázků. Můžeš si ji pojmenovat a podle toho 

budeš používat He has got nebo She has got. Pokud příšerka jméno mít nebude, 

používej It has got.  Příšerku si nalep nebo překresli do sešitu a napiš o ní 5-6 vět. 

(Můžeš samozřejmě i více. 😊) 

 

 

Také si můžeš zazpívat a zopakovat HAVE GOT 😊 

https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0 

 
 

   MATEMATIKA 
 
 

  1 2 3 
 

 
Opakování - geometrie 
 
Úkol č. 1 
 
Narýsuj obdélník RSTU tak, aby platilo IRSI = 8 cm a ITUI = 6 cm. Vyznač bod K, 
který náleží obdélníku RSTU, a bod L, který mu nenáleží. Potom vypočítej obvod 
tohoto obdélníku. Nezapomeň na náčrtek. 
 
Úkol č. 2  
U těchto příkladů stačí udělat náčrtek, nemusíš obrazce rýsovat. 
 

a) Vypočítej obvod čtverce o straně a´= 56 mm. 
b) Obvod čtverce je 36 cm, vypočítej stranu tohoto čtverce. 
c) Obvod obdélníku je 16 cm, pokus se vypočítat jeho strany. Napiš, kolik se ti 

podařilo nalézt řešení. 😊 

 
Další úkol je propojen s učivem vlastivědy, zadání najdeš v kolonce 
VLASTIVĚDA 
 
 

 
PŘÍRODOVĚDA 

 

Probráno: 

Ekosystém pole. Rostliny a živočichové našich polí. 

Ekosystém louka. Rostliny a živočichové na loukách. 

Nové učivo 

Ekosystém park. 

https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0


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 na tento týden je propojen s učivem matematiky. Všechny příklady počítej 
ručně, nepoužívej kalkulačku. 
 
Vypočítej, kolik roků uplynulo od: 
 

1. narození Ježíše Krista 
2. vzniku Sámova kmenového svazu 
3. příchodu Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu 
4. rozpadu Velkomoravské říše 
5. zavraždění svatého Václava 
6. vyvraždění Slavníkovců 
7. roku, kdy Vratislav II. získal od římskoněmeckého císaře královský titul  
8. roku, kdy umřel kronikář Kosmas 
9. získání Zlaté buly sicilské Přemyslem Otakarem I. 
10. prohlášení Anežky České za svatou 
11. bitvy na Moravském poli, kde zahynul Přemysl Otakar II. 
12. smrti posledního Přemyslovce – Václava III. 

 
Výsledky zapiš do sešitu vlastivědy jako celé věty, výpočty si k tomu vlož do sešitu 
na volném listu.  
Piš věty typu: 

1. Od narození Ježíše Krista uplynulo …. let. 
2. Sámův kmenový svaz vznikl před …. lety. 

  

 
 
 
 
 



 
 

Řešení k úkolům – týden od 27. do 30. dubna 

ČESKÝ JAZYK 

Úkol č. 1 

učebnice 57/8 

pilina, slepice, synovec, bylinářka, myš, síto, sýr, sirotek, mlynář, hmyzožravec, hmyz, místnost, mýtina, 

plynovod, hlemýžď, pytel, netopýr, smyk, chvíle, obydlí, sýček, bič, kluziště, výlet, límec, dobytek, babyka, 

houslista, cizinec, myslivna, vítěz, dobromysl, synek, hbitý, výskok 

Úkol č. 2 

učebnice 57/5 

Na střeše seděli holubi. Sousedi mají bílé holuby. Orli hnízdí vysoko v horách. Spatřil jsi už někdy letící 

orly? Obdivovali jsme lvy v ZOO. Lvi jsou nazýváni králi zvířat. Pozorovali jsme lvy s bujnými hřívami. 

 

MATEMATIKA 

 

 

 

a) 27 350  b)   421 613 c)   6 

 

a) nejmenší číslo: 648 500  největší číslo: 649 499 

b) nejmenší číslo: 319 875          největší číslo: 319 884 

 

 



 

VLASTIVĚDA 

Učebnice strana 23 – odpovědi na otázky: 

1. Přemysl Otakar I., v roce 1212. 

2. Zlatá bula sicilská zaručovala nezávislost Českého království a také dědičnost královského titulu z otce na 

syna. 

3. Upevňuje se postavení Čech v Evropě, byly otevřeny první stříbrné doly. 

4. Byla dcerou Přemysla Otakara I., starala se o chudé, v Praze nechala postavit Anežský klášter se špitálem 

(byl to útulek pro lidi bez domova), byla prohlášena za svatou v roce 1989. 

5. Byl to král železný a zlatý – měl rád boj a bohatství, které přivážel z dobytých území. 

6. Zemřel v boji s Rudolfem Habsburským - v bitvě na Moravském poli – 1278. 

7. Václavův strýc a poručník, Ota Braniborský, dal sedmiletého Václava II. uvěznit, aby se dostal k moci. Václav 

se v dospělosti projevil jako schopný politik a diplomat, zasadil se o rozvoj měst, řemesel a obchodu. Začal 

razit pražské groše. 

8. Vládl od června 1305 do srpna 1306, takže jen něco málo přes rok, protože byl zavražděn v Olomouci na 

cestě do Polska. 

9. Když poslední z rodu, který zemře, je muž.  

 

 
 
 


