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TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Alena Hrbáčková 

 
TÝDEN: 4. května – 8. května 2020 

 

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 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 a úkoly. Děkuji 

všem za spolupráci a odezvu. Přeji všem hlavně zdraví a pevné nervy. 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ  
 

 

A B C 
 

Letos jsme probrali: 
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). 
 
 
Nové učivo: 
Stavba věty 
Věta jednoduchá (obsahuje jedno sloveso v určitém tvaru) a souvětí (obsahuje dvě 
nebo více sloves v určitém tvaru). 
Spojovací výrazy:  
1. spojky 
2. částice 
3. příslovce 
Učebnice str. 78. 
Pracovní sešit str. 60, 61. 
 
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 4. 5. do 7. 5. 2020 - Anglický jazyk IV. B 

Zkontroluj si a oprav si práci z minulého týdne: 

Odpověděl  jsi  správně? Napíšu obě možnosti. Ano i ne. 

Can you swim?                           Yes, I can.           No, I can´t. 

Can you play the piano?              Yes, I can.           No, I can´t. 

Can you ride a bike?                    Yes, I can.           No, I can´t. 

Can you play basketball?             Yes, I can.           No, I can´t. 

Can you dance?                          Yes, I can.           No, I can´t. 

  

Překlad do sešitu 

Já jsem z České republiky. – I am from the Czech Republic. 

Já mám rád jablka a nemám rád rybu. – I like apples but I don´t like fish. 

V mém pokoji je počítač. – There is a computer in my room. 

Toto je Johnův klobouk. – This is John´s hat. 

Máš psa? – Have you got a dog? 

Jane má růžové tričko, modrou sukni a bílé boty. – Jane has got a pink T-shirt, blue 

skirt and white shoes.   

  

Do slovníčku si napiš nebo nalep tato slovíčka: 

house    /haus/   dům 

room    /ru:m/   pokoj 

bedroom    /bedru:m/   ložnice 

bathroom    /ba: ϴru:m/    koupelna 

kitchen   /kičin/    kuchyně 

living room     /liviŋ ru:m/    obývací pokoj 

dining room  /dainiŋ ru:m/    jídelna 



hall    /ho:l/     hala, chodba 

downstairs    /daunste Ə z/     dole 

upstairs    /apste Ə z/   nahoře 

  

Do sešitu English: 

  

Napiš, kdo co umí a neumí: 

Mary   /  hrát tenis (ano)  

…………………………………………………………………… 

Tim     /    bruslit   (ne)     

…………………………………………………………………… 

Molly  /   hrát na housle (ne)       

…………………………………………………………………… 

Spike  /   běhat   (ano)               

…………………………………………………………………… 

Nick    /   zpívat   (ano)              

…………………………………………………………………… 

  

Zeptej se a odpověz: 

Umí Tom plavat?             ………………………………………………..                Yes, 

……………… 

Umíš hrát hokej?            ………………………………………………..                No, 

………………. 

Doplň tato slova do vět 1 – 10. Nemusíš opisovat celé věty.  

is             are                         have got                             has got                                

elephant             monkey                

1. I ………………. long hair. 
2. Mary ……..……… my friend. 
3. There is a ……………………… here. 
4. There is an ……………………. there. 
5. He ………………… 15. 
6. She ……………………. a brother. 
7. Bloop ………………………… a pet dinosaur. 
8. You …………………… happy. 
9. Jet …………………. at the museum. 
10. You ……………………. two sisters. 



Na tomto odkazu si můžeš pustit a zazpívat  písničky z Chit Chat 1: 

https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/chit_chat?cc=cz&sel

Language=cs 

CD 1 

Starter Unit – track 2, track 5, Unit 1 – track 6, Unit 2 – track 11, Unit 3 – track 20, 

Unit 4 – track 35, Unit 5 – track 40, Unit 6 – track 47 

CD 2 

Unit 7 – track 1, Unit 8 – track 7, Unit 9 – track 16, Unit 10 – track 27, Unit 12 – track 

36 a písničky v části Alphabet Rap a Days and months. 

Pokud máš možnost, 

tak na této webové stránce https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/can/ si 

můžeš procvičit slovíčko CAN, CAN´T a sporty. Udělej cv. 1, 2, 6, 7 a 9. 

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 
 

Opakování slovesa HAVE GOT (mít, vlastnit) 

Zopakuj si: 

 Já mám – I have got (plný tvar)  I´ve got (zkrácený tvar)         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 

1. úkol 

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

CLOTHES, COLOURS, PETS.  

 

https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/chit_chat?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/chit_chat?cc=cz&selLanguage=cs
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/can/
https://decko.ceskatelevize.cz/anglictina-s-hurvinkem
mailto:fojtikova@9zszlin.cz


2. úkol 

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

budeš používat He has got nebo She has got. Pokud 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. 😊) 

 

3. úkol 

Můžeš si zazpívat a zopakovat HAVE GOT 😊 

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

 
 

MATEMATIKA 
 

 

1 2 3 
 

Letos jsme probrali: 
 
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. Zaokrouhlování čísel. 
Slovní úlohy. Sčítání a odčítání zpaměti do milionu  - procvičovat. Římské číslice.  
 
 
Procvičovat: 
Písemné sčítání a odčítání do milionu (pokud chcete s dětmi procvičovat, v PS 2 
už toto učivo nemáme, proto by bylo dobré dát každý den pár příkladů)  
Písemné (pod sebou) násobení jednociferným činitelem – např. 38x5, 36x2,145x3, 
2 547x5. 
Písemné násobení dvojciferným činitelem – např. 8 152x15. 
Početník 1. díl (str. 35, 36 – můžete počítat po částech) 
Jednotky hmotnosti – převody (gram - g, kilogram - kg, metrický cent - q, tuna - t) 
1kg = 1000g, 1t = 1 000kg, 1t = 10q, 1q = 100kg 
 
Prosím o procvičování dosud probraného učiva – pamětné i písemné +, -, :, 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/) 
 

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


 

PŘÍRODOVĚDA 

 

Probráno: 
Ekosystém pole. Rostliny a živočichové našich polí.  
Ekosystém louka. Rostliny a živočichové na loukách. 
 
Nové učivo 
Ekosystém park. 
Rostliny v parcích. 
Živočichové 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): 
1. K čemu slouží parky? 
2. Které listnaté stromy můžeš najít v parku? 
3. Který z keřových jehličnanů je jedovatý? 
 
ÚKOL: 
Pokud máš čas, zkus si vytvořit na výkres Ekosystém park – nakreslit, vystřihnout 
rostliny a živočichy, které najdeš v parku. 
 
 

 

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. 22, 23. 
 
 
 
Zkus si odpovědět na kontrolní otázky: 
 
1. Co vznikalo ve 13. století? 
2. Kdy vládl Přemysl Otakar I.? 
3. Co za své vlády Přemysl Otakar I. získal? 
4. Synem Přemysla Otakara I. byl __________ a měl sestru__________. 
5. Co víš o Anežce České? 
 
 
Učivo stačí několikrát přečíst, popovídat si, o čem četli, zeptat se, co je podle nich 
důležité, zápisy posílám přes elektronickou ŽK. 
 

 


