
 IV.B TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Alena Hrbáčková 

 
TÝDEN: 11. května – 15. května 

 

INFORMACE PRO RODIČE: 

Vážení rodiče,  

plán práce jsem aktualizovala na příští týden. 

Důležitá zpráva: 

Podrobné pokyny pro osobní přítomnost žáků ve škole od 25. května 2020 budou zveřejněny 11.5.2020 na 

webových stránkách školy, včetně způsobu přihlášení se k těmto aktivitám. 

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 e-mail 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: spojky, zájmena, příslovce 
Psaní čárek v souvětí. 
Učebnice str. 79. 
Pracovní sešit str. 62. 
 
Stále jen opakovat probrané učivo. 
Pokud to časově zvládáte, zkuste prosím i nějaký diktát, klidně z učebnice, i přepis 
textu s doplňováním. 
 
Čtenářský deník: obsah dvou knih po návratu do školy. Kdo chce, může přečíst a 
zapsat i více knih. 
 
Sloh – napsat dopis paní učitelce o tom, co jsem dělal/a po dobu uzavření školy 
       - popis postupu výroby libovolného výrobku, který jsi zhotovil/a 

mailto:hrbackova@9zszlin.cz


 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

Skupina Mgr. Fojtíkové 

Plán domácí výuky od 11. 5. do 15. 5. 2020 - Anglický jazyk IV. B 

Zkontroluj si a oprav si práci z minulého týdne: 

Máš správně napsáno, kdo co umí nebo neumí? 

Mary  can play tennis. 

Tim can´t skate. 

Molly  can´t play the violin. 

Spike  can run. 

Nick can sing. 

Zeptal ses a odpověděl jsi správně? 

Umí Tom plavat?             Can Tom swim?               Yes, he can. 

Umíš hrát hokej?            Can you play hockey?   No, I can´t. 

Doplnění vět: 

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

Uč se slovíčka:  Dům: House z minulého týdne 

Do slovníčku si opiš nebo nalep tato slovíčka: 

cupboard   /kabƏd/    příborník, skříňka v kuchyni 

drawer     /dro:/     zásuvka, šuplík 

plant   /pla:nt/   rostlina 

picture    /pikčƏ/     obrázek 

bed      /bed/     postel 

sofa     /sƏufƏ/    pohovka 

cooker    /kukƏ/   sporák, vařič 



in    /in/      v 

on    /on/    na 

under      /andƏ/   pod 

behind       /bihaind/     za  

Pamatuješ si, jak se ptáme a odpovídáme, když někde něco je? 

Doplň do otázek IS nebo ARE a vazbou there is, there are, there isn´t, there aren´t 

 také odpověz: 

…………. there a monkey in your room?                 Yes, ………………………. 

…………. there cars in your room?                        No, ……………………….. 

…………. there posters in your room?                    Yes, ……………………….. 

…………. there a bag in your room?                      No, ………………………. 

…………. there beds in your room?                       No, ………………………. 

…………. there umbrellas in your room?                 Yes, ………………………. 

…………. there a guitar in your room?                   Yes, ………………………. 

…………. there an elephant  in your room?             No, ………………………. 

…………. there shoes in your room?                     Yes, ………………………. 

…………. there a keyboard in your room?              No, ………………………. 

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/music/ 

si můžeš procvičit slovíčka týkající se hudby. Dále na https://zsbcupice.cz/hot-

potatoes/anglictina/4-rocnik/rooms/ můžeš procvičovat dům, pokoje Udělej cv. 1, 2, 3 

a 4. 

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/music/
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/rooms/
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/rooms/


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 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. 

Její bratr umí hrát na bubny. 

Umíš plavat? 

Umí tvoje maminka lyžovat? 
 

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)  

https://decko.ceskatelevize.cz/anglictina-s-hurvinkem
mailto:fojtikova@9zszlin.cz


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) 
Toto učivo je velmi důležité, proto prosím trénovat denně pár příkladů. 
 
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/) 

 

 

PŘÍRODOVĚDA 

 

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): 
 
1. K čemu slouží parky? 
Odpověď: Slouží k rekreaci lidí, zkrášlují naše okolí. 
 
2. Které listnaté stromy můžeš najít v parku? 
Odpověď: V parku můžeme najít různé druhy javorů, jírovec maďal (kaštan) a další. 
 
3. 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 

 

 
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. 
 
 



Vláda Lucemburků 
Jan Lucemburský 
V učebnici přečíst učivo na str. 25. 
 
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 zkontroluj v úkolníčku na další 
týden): 
 
1. Co vznikalo ve 13. století? 
Odpověď: Vznikala města, byly budovány hrady a kostely. 
 
2. Kdy vládl Přemysl Otakar I.? 
Odpověď: Vládl na konci 12. a počátkem 13. století. 
 
3. Co za své vlády Přemysl Otakar I. získal? 
Odpověď: Získal Zlatou bulu sicilskou (potvrzovala nezávislost Českého království a 
zaručovala, že se královský titul dědí z otce na syna). 
 
4. Synem Přemysla Otakara I. byl Václav I. a měl sestru Anežku. 
 
5. Co víš o Anežce České? 
Odpověď: Založila Anežský klášter a věnovala se péči o chudé a nemocné. 
 
 
Nové kontrolní otázky: 
1. Jak se říkalo Přemyslu Otakaru II.? Proč? 
2. Synem Přemysla Otakara II. byl_______________, byl schopný _____________  
a nechal razit _____________.  
3. Posledním Přemyslovcem byl__________________, vláda rodu Přemyslovců 
skončila roku__________. 
 

 


