
IV. A 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Miroslava Svrčková 

 
TÝDEN: 18. – 22. 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. května 2020 jsou zveřejněny  

na webových stránkách školy. 

 
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 12 a 13 na str. 53 
 
Úkol č. 2   
Cvičení 14 v pracovním sešitě na str. 53 si nejprve doplň do PS, potom si ho zkus 

napsat jako diktát 😊 

 

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

Pes a Karel IV. (Splníš si tím i úkol do vlastivědy 😊) 

 
 

  ANGLIČTINA 
 

 
 
 

 
Učivo platí pro všechny žáky třídy (sk. M. Svrčkové i B. Střelcové) 
 
Opakování – Chit Chat 2 – Music Time, Sports Time 
 
Úkol č. 1 
 
Nejprve si zopakuj celou slovní zásobu k těmto dvěma lekcím. 
Ke každé lekci se pokus najít další 4 slovíčka k tématům Music a Sports 
(čtyři hudební nástroje a čtyři sporty). Nová slovíčka si zapiš do slovníčku. 
 
Úkol č. 2  
 
Do sešitu si překresli tabulku a přepiš otázky. Odpovídej na ně podle tabulky. Pokud 
máš možnost, můžeš si také vytisknout a nalepit do sešitu. 
Pracuj podle instrukcí u jednotlivých cvičení. 
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Zeptej se tří členů rodiny (nebo kamarádů) na dané činnosti a zapiš do tabulky. 
 

 
 



 
   MATEMATIKA 

 
 

  1 2 3 
 

 
Opakování – konstrukce trojúhelníku a výpočet obvodu 
 
Úkol č. 1 
 
Narýsuj trojúhelník ABC, a = 55 mm, b = 55 mm, c = 69 mm. Potom vypočítej jeho 
obvod. Nezapomeň na náčrtek. (Víš, o jaký trojúhelník se jedná?) 
 
Úkol č. 2  
 
Narýsuj trojúhelník KLM, k = 6 cm, l = 82 mm, m = 48 mm. Vyznač bod A, který 
nenáleží trojúhelníku KLM, a bod B, který trojúhelníku náleží. Potom vypočítej obvod 
trojúhelníku KLM. 

 

V rámci opakování si procvičuj také násobilku a dělení se zbytkem😊 

 

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, zelenina. 

V učebnici přečíst učivo na str. 55. 

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. Které zástupce ptáků najdeš v parcích? Co o nich víš? 

Odpověď: 

Holub věžák  - živí se semeny a zbytky lidské potravy, sídlí ve městech na půdě. 

Kos černý – živí se hmyzem, žížalami. 

Hrdlička zahradní - živí se semeny a zbytky potravy.  

2. Co víš o netopýru hvízdavém? 

Odpověď: Netopýr hvízdavý je savec, za soumraku létá. Živí se hmyzem. 

Nové kontrolní otázky: 

1. Které ovocné stromy znáš? 

2. Které ovocné keře znáš?  

 



 
VLASTIVĚDA                

 

 
Úkol č. 1 
 
Ze sešitu si zopakuj učivo o vládě Přemyslovců a Janu Lucemburském. 

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

 

 
 
 
 
 
 

Řešení k úkolům – týden od 11. do 15. května 

ČESKÝ JAZYK 

Úkol č. 2 

Pracovní sešit 52/11 

přichází, touží, hádají, přemýšlejí/přemýšlí, způsobí, žijí 

 

MATEMATIKA 

Úkol č. 1 

Výsledky násobení: 

111 055, 124 540, 344 208, 360 972, 177 780, 116 136, 

103 228, 106 194, 209 118, 131 912, 211 734, 51 250 

Úkol č. 2 

 
a) Velitelem se stal Zákeřník. 

 
b) X = 73 300 - 214 

x = 73 086 
Slibovník měl na svědomí o 73 086 virů více. 

c) X = 98 550 – 76 400 

X = 22 150 
Rozdíl mezi 1. a 2. místem činil 22 150 virů. 

d) X = 73 300 + 2 200 

X = 75 500 
Lákal se Slibovníkem mají na svědomí 75 500 počítačů. 
 

   

 



 

ANGLICKÝ JAZYK 

He is from the Czech Republic. 

There is a little tv in my room. 

There are twenty books in the box. 

My friends have got new computers. 

I like music and sport(s). 

His sister has got a lot of posters. 

Has your brother got a CD player? 

My dad can play the guitar. 

Paul can´t play ice hockey. 

Pozn.: Možné jsou také zkrácené tvary. 
 


