
IV. A 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Miroslava Svrčková 

 
TÝDEN: 11. – 15. 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.  
 

Učivo si žáci mohou opakovat na těchto stránkách: www.skolakov.eu , www.onlinecviceni.cz, 
www.pravopisne.cz  a  www.rysava.websnadno.cz 
 

Podrobné pokyny pro osobní přítomnost žáků ve škole od 25. 5. 2020 budou zveřejněny 

11.5.2020 na webových stránkách školy, včetně způsobu přihlášení k těmto aktivitám. 

 
Děkuji za výbornou spolupráci. 
 
S přáním pevného zdraví Miroslava Svrčková 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK             
ČESKÝ  
 

 

A B C 
 

 
Úkol č. 1 
V pracovním sešitě si udělej cvičení 8, 9 a 10 na str. 52 
 
Úkol č. 2   
Cvičení 11 v pracovním sešitě na str. 52 si přepiš do sešitu nebo na papír. Doplň 
správné tvary sloves v přítomném čase.  
 

Všechno znáš z předchozích ročníků 😊 

 

Čtení: 
V knížce České dějiny očima Psa si přečti další kapitolu nazvanou: 

Pes a Jan Lucemburský (Splníš si tím i úkol do vlastivědy 😊) 

 
 

  ANGLIČTINA 
 

 
 
 

 
Učivo platí pro všechny žáky třídy (sk. M. Svrčkové i B. Střelcové) 
 

Opakování učiva – sloveso to be, to have got a can 

Než začneš plnit úkol, zopakuj si slovní zásobu 11. lekce „My favourite things“. 

Úkol: 
 
Do sešitu si přepiš české věty, přelož je a pošli své paní učitelce ke kontrole: 
 
On je z České republiky. 
V mém pokoji je malá televize. 
V krabici je dvacet knih. 
Moji kamarádi mají nové počítače. 
Mám rád hudbu a sport. 
Jeho sestra má hodně plakátů. 
Má tvůj bratr CD přehrávač? 
Můj taťka umí hrát na kytaru. 
Paul neumí hrát lední hokej. 
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Její bratr umí hrát na bubny. 
Umíš plavat? 
Umí tvoje maminka lyžovat? 

 
 

   MATEMATIKA 
 
 

  1 2 3 
 

 
Opakování – písemné násobení a slovní úlohy 
 
Úkol č. 1 
 
Do sešitu nebo na papír si vypočítej tyto příklady na písemné násobení: 
 

15 865 . 7, 24 908 . 5, 43 026 . 8, 90 243 . 4, 29 630 . 6, 38 712 . 3,  
25 807 . 4, 17 699 . 6, 29 874 . 7, 16 489 . 8, 23 526 . 9, 10 250 . 5 
 
Úkol č. 2  
 
Slovní příklad si přepiš do sešitu (nebo vytiskni a nalep), řeš ho jako běžný slovní 
příklad (zápis, řešení, výpočet a odpověď). Celkem budeš počítat 4 příklady. (a-d) 

 

 
 
 
V rámci výtvarné výchovy, kterou teď bohužel nemáte, SE POKUS VYMYSLET 
A NAKRESLIT svůj vlastní počítačový vir a pojmenuj ho. Používej nejlépe 

formát A4, technika libovolná. Budu se moc těšit na vaše nápady. 😊 

 

TECHNIKA 
LIBOVOLNÁ 

Probráno: 

Ekosystém pole. Rostliny a živočichové našich polí. 

Ekosystém louka. Rostliny a živočichové na loukách. 

Ekosystém park. Rostliny a živočichové v parcích.  

Nové učivo 

Ekosystém okolí lidských obydlí. 

Rostliny v okolí lidských obydlí – ovocné stromy a keře. 

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 a 
zkontroluj v úkolníčku na další týden): 

K čemu slouží parky? 

Odpověď: Slouží k rekreaci lidí, zkrášlují naše okolí. 



Které listnaté stromy můžeš najít v parku? 

Odpověď: V parku můžeme najít různé druhy javorů, jírovec maďal (kaštan) a další. 

Který z keřových jehličnanů je jedovatý? 

Odpověď: Jedovatý je tis červený.  

Nové kontrolní otázky: 

1. Které zástupce ptáků najdeš v parcích? Co o nich víš? 
2. Co víš o netopýru hvízdavém?  

 

 
VLASTIVĚDA                

 

 
Úkol č. 1 
 
Do sešitu si přepiš nebo nalep zápis: 
 
ČESKÝ STÁT ZA VLÁDY LUCEMBURKŮ 

Po smrti Václava III. potřeboval český stát panovníka. Po bojích a hádkách o 

českou korunu nakonec po čtyřech letech (v roce 1310) nastoupili na trůn panovníci 

z rodu Lucemburků. 

Jan Lucemburský 

Oženil se s Eliškou Přemyslovnou, sestrou Václava III., byl to syn 

římskoněmeckého krále, nerozuměl české řeči ani českému lidu. Pobýval hodně 

v zahraničí a pro Čechy získal další území. Byl to odvážný bojovník, zemřel v bitvě 

u Kresčaku ve Francii (v roce 1346). 

Po jeho smrti nastoupil na trůn jeho syn Václav, který je známý jako Karel IV. 

(Zápis zašlu také na emailové adresy rodičů a přes elektronickou ŽK.) 

Úkol č. 2 
 
V knížce České dějiny očima Psa si přečti další kapitolu: 
Pes a Jan Lucemburský 

 

 
 
 
 

Řešení k úkolům – týden od 4. do 7. května 

ČESKÝ JAZYK 

Úkol č. 2 

Učebnice 59/15 

Žáci šli na výlet s učiteli. Četli jsme o vynikajících stavitelích. Vítám tě, milý příteli.Poražení 

závodníci si tiskli ruku s vítězi. Četli jsme pohádku o králi skřítků. Šli jsme na návštěvu k Tomáši. 

Zajímají mě knihy o slavných objevitelích a vynálezcích. 

 



MATEMATIKA 

Úkol č. 1 

 

 

Úkol č. 2 

a) o = 4a 

o = 4 . 56 
o = 224 mm 
 

b) o = 36 cm 

a = 36 : 4 
a = 9 cm 
 

c) b = 1 cm (například) 

a = (16 – 2b) : 2 
a = 7 cm   

Předpokládejme, že strana b = 1cm, potom strana a = 7 cm. 

Další řešení: a = 6 cm, b = 2 cm, a = 5 cm, b = 3 cm 

Dalším řešením by mohlo být opačné řešení, tedy a = 1 cm, b = 7 cm atd., ale jednalo by se o stejné 

obdélníky, jen postavené na výšku. 

  

VLASTIVĚDA 

Vypočítej, kolik roků uplynulo od: 
 

1. narození Ježíše Krista 
Od narození Ježíše Krista uplynulo již 2020 let. 

2. vzniku Sámova kmenového svazu 
Sámův kmenový svaz vznikl před 1397 lety. 

3. příchodu Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu 
Konstantin a Metoděj přišli na VM před 1157 lety. 

4. rozpadu Velkomoravské říše 
VM se rozpadla před 1114 lety. 

5. zavraždění svatého Václava 
Svatý Václav byl zavražděn před 1085 lety. 

6. vyvraždění Slavníkovců 
Slavníkovci byli vyvražděni před 1025 lety. 

7. roku, kdy Vratislav II. získal od římskoněmeckého císaře královský titul  
Vratislav II. získal královský titul před 935 lety. 



8. roku, kdy umřel kronikář Kosmas 
Kosmas zemřel před 895 lety. 

9. získání Zlaté buly sicilské Přemyslem Otakarem I. 
Přemysl Otakar I. získal Zlatou bulu sicilskou před 808 lety. 

10. prohlášení Anežky České za svatou 
Anežka Česká byla prohlášena za svatou před 31 lety. 

11. bitvy na Moravském poli, kde zahynul Přemysl Otakar II. 
Přemysl Otakar II. padl v bitvě na Moravském poli před 742 lety. 

12. smrti posledního Přemyslovce – Václava III. 
Václav III. byl zavražděn v Olomouci před 714 lety. 

 


