
IV. A 
TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Miroslava Svrčková 

 
TÝDEN: 25. – 29. května 2020 

Vážení rodiče, 

aktualizuji opět úkoly pro žáky na další týden. Všechny splněné úkoly si žáci zakládají, mají je v sešitech 

nebo na volných listech. 

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 
 
Přes elektronickou žákovskou knížku (a také na e-mailové adresy rodičů) byly zaslány informace k nástupu 
dětí do školy dne 25. května 2020. 
 
Děkuji za výbornou spolupráci. 
 
S přáním pevného zdraví Miroslava Svrčková 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK             
ČESKÝ  
 

 

A B C 
 

Opakování o slovesech 
 
Úkol č. 1 
Slovesa v čase budoucím 
V pracovním sešitě si udělej cvičení na straně 54 a 55 
 
Úkol č. 2   
Slovesa v čase minulém 
V pracovním sešitě vypracuj cvičení od strany 56 po stranu 58  

 

Sloh 
 
Pokus se vymyslet básničku, ve které použiješ tato slova: karanténa, roušky, 
učení, škola, spolužáci (kamarádi), prázdniny. 
Slova mohou být v různých pádech a můžeš je dát na jakékoli místo tvé básničky. 

Snaž se je použít všechna. 😊 

Vaše výtvory si velmi ráda přečtu. Budu se těšit. 😊 

 
 

  ANGLIČTINA 
 

 
 
 

 
Učivo platí pro všechny žáky třídy (sk. M. Svrčkové i B. Střelcové) 
 
Opakování  
 
Úkol č. 1 
 
Na velký výkres A3 (nebo slep dva výkresy A4) si udělej projekt o svojí rodině: 
MY FAMILY 
Namaluj alespoň 5 členů tvé rodiny (můžou být i prarodiče, strýčkové, tety i 
zvířata) a o každém z nich napiš anglicky minimálně 6 vět.  
Piš o tom, jak vypadají, co mají rádi a co umí. 
Dej si záležet i na výtvarném projevu, protože teď nemáte výtvarnou výchovu. 
Výtvarnou techniku si zvol sám. 

Ať se ti práce daří!  

 

mailto:svrckova@9zszlin.cz
http://www.skolakov.eu/
http://www.onlinecviceni.cz/
http://www.pravopisne.cz/
http://www.rysava.websnadno.cz/


 
   MATEMATIKA 

 
 

  1 2 3 
 

 
 

 
Opakování – písemné sčítání a odčítání do milionu 
 
Úkol č. 1 
 
V pracovním sešitě Matematika pro 4. ročník 3. díl si udělej příklady na stranách 
3, 4 a 5. U slovních příkladů nemusíš dělat stručný zápis, zapiš jen řešení rovnicí, 
výpočet a odpověď. 
 
Úkol č. 2  
 
V pracovním sešitě M pro 4. ročník 3. díl pracuj na straně 6 (cvičení1, 2 a 3). 
 
Úkol navíc:  
 
Po splnění všech úkolů na straně 6 zjisti, ve kterém státě se daná města 
nacházejí. Můžeš si je vyhledat na mapě. Potom zapisuj do sešitu nebo na volný 
list papíru. Například: 
Praha – hlavní město České republiky  
Lisabon - ? 
 

Víš, co mají tato města společného? 
 

Úkol navíc mi pošli k nahlédnutí😊 

 

 
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 v okolí lidských obydlí. Rostliny. 

Tento týden budeme společně opakovat probrané učivo.  

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): 

Kontrola: 

1. Které ovocné stromy znáš? 

Odpověď: Jabloň domácí, hrušeň – malvice, třešeň, meruňka – peckovice. 



 2. Které ovocné keře znáš? 

Odpověď: Rybíz červený, černý. 

Nové kontrolní otázky: 

1. Podle čeho dělíme zeleninu? 

2. Vyjmenuj zástupce kořenové zeleniny. 

3. Vyjmenuj zástupce listové zeleniny. 

 
VLASTIVĚDA  
 

               
 

 
Úkol č. 1 
 
Do sešitu si přepiš nebo nalep nový zápis učiva o Karlu IV. Odeslala jsem ho 

rodičům na e-mailové adresy a najdete ho také v elektronické žákovské knížce ve 

složce VÝUKA – VÝUKOVÉ ZDROJE. 

Úkol č. 2 
 
Vyber si jeden z významných počinů Karla IV. a namaluj obrázek do sešitu. 
(Karlštejn, Pražský hrad, Karlovu univerzitu…) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Řešení k úkolům z týdne 18. – 22. května 
 
ČESKÝ JAZYK 
 
Opakování učiva o slovesech 
 
Řešení k zadaným úkolům najdete v pracovním sešitě zezadu na straně 14. 
Vše si řádně zkontrolujte a opravte do pracovního sešitu. 
 

 

 

 

 



ANGLICKÝ JAZYK 

 

MATEMATIKA 

Úkol č. 1 

Nejprve si musíš ověřit, zda platí trojúhelníková nerovnost: 

 

Trojúhelníková nerovnost platí – trojúhelník lze narýsovat. 



  

Úkol č. 2 

Nejprve si musíš ověřit, zda platí trojúhelníková nerovnost: 

 

Trojúhelníková nerovnost platí – trojúhelník lze narýsovat. 

  

Pro vyznačení bodů A i B platí více možností, zde je vždy jen jedna z nich. 

 


