
IV.B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Alena Hrbáčková 

 
TÝDEN: 25. května – 29. května 

 

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 studiu. 

 

Informace o průběhu vzdělávacích a zájmových aktivit od 25. 5. byly zaslány přes elektronickou žákovskou 

knížku nebo na e-mail.  

 

S ostatními dětmi hlavně procvičujte učivo, které jsme probrali. 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. Skupiny bě/bje, vě/vje, pě. Zdvojené souhlásky. Vyjmenovaná 
slova po b, l, m, p, s, v, z. Slovní druhy. Slovesa - opakovat si vyhledávání sloves 
v textu, určování osoby, čísla a času. Stavba věty - spojovací výrazy, psaní čárek 
v souvětí, větné vzorce. 
 
 
   
Tento týden budeme opakovat a procvičovat: 
 
Slovní druhy (je možné se vrátit v učebnici na stranu 34 – 36). 
Koncovky podstatných jmen, hlavně určovat vzory, zdůvodňovat i/y. 
Slovesa – osoba, číslo, čas. 
 
 
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 
         - vypravování  - učebnice str. 75, balada - K. J. Erben 
 
 

 

 
ANGLIČTINA 

 

 

 

Skupina Mgr. Fojtíkové 

Plán domácí výuky od 25. 5. do 29. 5. 2020 - Anglický jazyk IV. B 
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Zkontroluj si a oprav si práci z minulého týdne: 

Poskládal jsi správně? 

a t r m o b o h – bathroom - koupelna 

s o u h e – house – dům 

e c k t n i h – kitchen - kuchyně 

w a d r r e – drawer - šuplík 

k o c e r o – cooker – sporák, vařič 

i i n v l g     o m o r – living room – obývací pokoj 

r e d b o m o – bedroom - ložnice 

n p a t l – plant - rostlina 

w s i t o a r d n s – downstairs – dolů, v přízemí 

f o s a – sofa - pohovka 

Uč se slovíčka:  Dům: House a vybavení – ústně i písemně 

Přečti si tento text: 

My name´s Andrea. This is my house. There are three bedrooms and a bathroom upstairs. 

There is a big bed in my room. There is a kitchen and a dining room downstairs. Threre is a 

cooker in the kitchen. There is a sofa and a TV in the living room and a big plant in the hall. I 

like my house.  

Do sešitu English napiš, jestli jsou tato tvrzení o Andreině domě pravda nebo lež: 

1. There is a TV and a sofa in the living room. 

2. There is a big plant in the dining room. 

3. There is a big bed in Andrea´s room. 

4. The bathroom is upstairs. 

5. There is a cooker in the hall. 

6. There are three beds in Andrea´s room.  

 

Znovu si přečti text o Andreině domě a nakresli ho na A4.  

 

Dnes se naučíme osobní zájmena.  

Některá už umíš a některá budou nová. Všechny zájmena si opiš do sešitu English. Vyrob si 

kartičky a na jednu stranu si napiš zájmeno v češtině a na druhou v angličtině a hraj si s nimi. 

Také si můžeš vyrobit pexeso. Takto si zájmena určitě rychle zapamatuješ.  



Tady jsou: 

I  já     we /wi:/ my 

you ty     you  vy 

he  on     they /ðei/ oni 

she ona 

it ono, to 

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&selLang

uage=cs 

CD 1  

Starter Unit – track 2, track 5, Unit 1 – track 8, Unit 2 – track 14, 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/rooms/ 

můžeš procvičovat dům, pokoje.  Udělej co nejvíce cvičení. 

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

Úkol č. 1 

 Na velký výkres A3 (nebo si slep dva výkresy A4) si udělej projekt o svojí rodině: 

MY FAMILY 

Namaluj alespoň 5 členů tvé rodiny (mohou to 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. 

https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/chit_chat?cc=cz&selLanguage=cs
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https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/rooms/
https://decko.ceskatelevize.cz/anglictina-s-hurvinkem
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Dej si záležet i na výtvarném projevu, protože teď nemáte výtvarnou výchovu. 

Výtvarnou techniku si zvol sám. 

 Ať se ti práce daří!  
 

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. 
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. Římské číslice. Písemné sčítání a 
odčítání do milionu. Jednotky hmotnosti. Písemné (pod sebou) násobení 
jednociferným, dvojciferným, trojciferným činitelem. 
 
Tento týden budeme opakovat a procvičovat: 
Písemné sčítání a odčítání do milionu (pracovní sešit 3. díl, strana 3 - 6) 
 
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. 
 
Opakovat 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 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): 
 
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 

 

 
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. Jan Lucemburský. Karel IV. 
 
Vláda Lucemburků: 
Zopakovat vládu Lucemburků. 
 
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. Jak se jmenovala žena Jana Lucemburského? 
Odpověď: Žena Jana Lucemburského se jmenovala Eliška Přemyslovna, byla sestra 
Václava III. 
2. Co víš o Janu Lucemburském? 
Odpověď: Byl významným bojovníkem, účastnil se bitev, turnajů. Zemřel v bitvě u 
Kresčaku.  
 
3. Proč se mu říkalo „král cizinec“? 
Odpověď: Říkalo se mu tak proto, neboť v Čechách moc nepobýval. 
 
Nové kontrolní otázky: 
1. Rodiči Karla IV. jsou______________________________________ 
 
2. Jak byl pokřtěn Karel IV.? 
 
3. Uveď tři významné stavby, které nechal postavit. 
 
4. Co víš o Karlu IV.? 
 

 


