
IV. A 
TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Miroslava Svrčková 

 
TÝDEN: 1. – 5. června 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 
 
 
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 
Shrnutí probraného učiva 
V pracovním sešitě si udělej cvičení na straně 59. 
 
Úkol č. 2   
Věta jednoduchá a souvětí 
 
Nejdříve pracuj s učebnicí na straně 82 – 84. Z těchto stran si opiš do sešitu žluté 
rámečky.  
V pracovním sešitě vypracuj cvičení od strany 60 po stranu 63.  

 

Práci si naplánuj, rozlož si ji do jednotlivých dnů. Uč se hospodařit s časem. 😊 

 
 

  ANGLIČTINA 
 

 
 
 

 
Učivo platí pro všechny žáky třídy (sk. M. Svrčkové i B. Střelcové) 
 
Úkol č. 1 
 
Do slovníčku si zapiš novou slovní zásobu Chit Chat 2 Unit 2. 
(Slovíčka jste dostali na papíře, který byl vložen do učebnice Chit Chat 2.) 
 
Zatím si zapiš jenom první část – Rooms in the house (po slovíčko kitchen) 
 
Úkol č. 2 
 
Zopakuj si učivo there is/are – kladné věty, záporné věty, otázky a odpovědi: 
 
There is one lion in the car. 
There are five snakes in the car. 
 
Is there a book on the desk? Yes, there is. No, there isn´t. 
Are there three books on the desk? Yes, there are. No, there aren´t. 
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Potom vypracuj přiložený pracovní list podle pokynů. 😊 

 
Doplň věty, použij is nebo are: 
 

 
 
Prohlédni si obrázky, potom odpověz na otázky (1-4) a k daným odpovědím 
otázky vymysli (5-8): 
 
 

  
 
 

 
 
 

Ať se ti práce daří!  

 
 

   MATEMATIKA 
 
 

  1 2 3 
 

 
Opakování – písemné sčítání a odčítání do milionu 
 
Úkol č. 1 
 
Zopakuj si jednotky hmotnosti 
V pracovním sešitě Matematika pro 4. ročník 3. díl si udělej příklady na stranách 10 
a 11. U slovních příkladů nemusíš dělat stručný zápis, zapiš jen řešení rovnicí, 
výpočet a odpověď. 
 



 
 

Úkol č. 2  
 
Zopakuj si násobení do milionu zpaměti 
V pracovním sešitě M pro 4. ročník 3. díl udělej příklady na str. 16 a 17 
 
Úkol č. 3 
 
Zopakuj si učivo o pořadí výpočtů  

Procvičuj v pracovním sešitě M 3. díl – str. 7 😊 

Dobrovolný úkol: příklady na str. 8 a 9 
 

 
PŘÍRODOVĚDA 

 

 

Probráno: 

Ekosystém pole. Rostliny a živočichové našich polí. 

Ekosystém louka. Rostliny a živočichové na loukách. 

Ekosystém park. Rostliny a živočichové v parcích. 

Ekosystém v okolí lidských obydlí. Rostliny.  

Nové učivo: 

Ekosystém v okolí lidských obydlí. Živočichové (domácí zvířata – hospodářská 
zvířata).  

V učebnici přečíst učivo na str. 56, 57.  

Učivo stačí několikrát přečíst, popovídat si o čem četli, zeptat se, co je podle nich 
důležité, zápisy posílám přes elektronickou ŽK.  

Řešení kontrolních otázek: 

1. Podle čeho dělíme zeleninu? 

Odpověď: Zeleninu dělíme podle části těla, pro kterou ji pěstujeme. 

 2. Vyjmenuj zástupce kořenové zeleniny. 

Odpověď: Mrkev setá, celer, ředkev setá 

 3. Vyjmenuj zástupce listové zeleniny. 

Odpověď: Salát, kapusta, pažitka.  

 
VLASTIVĚDA  
 

               
 

 
Úkol č. 1 
 
Do sešitu si udělej samostatně zápis z učebnice - Václav IV. a Zikmund 

Lucemburský, učivo si nejprve několikrát přečti, potom napiš 3-4 věty o každém 

z nich. Zaměř se na ty události, které jsou v učebnici vyznačeny proloženě 

(výraznou tmavší barvou), pomohou ti vybrat to, co je nejdůležitější. 

Úkol č. 2 
 
Jednoho z těchto panovníků si můžeš pod zápis učiva nakreslit. 

 
 
 
 



 
 

Řešení k úkolům z týdne 25. – 29. května 
 
ČESKÝ JAZYK 
 
Opakování učiva o slovesech 
 
Řešení k zadaným úkolům najdete v pracovním sešitě zezadu na straně 14 a 15. 
Vše si řádně zkontrolujte a opravte do pracovního sešitu. 
 

ANGLICKÝ JAZYK 

Budu se těšit na vaše projekty o rodině, zašlete mi k nahlédnutí. 

MATEMATIKA 

Úkol navíc 

Možné odpovědi: 

Všechna města leží v Evropě. 

Jedná se o hlavní města evropských států. 

Jsou to velkoměsta (města s počtem obyvatel nad 100 000). 

 


