
IV. A 
TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Miroslava Svrčková 

 
TÝDEN: 8. – 12. 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 
 

Úkol č. 1 
 
Podmět a přísudek 
Nejdříve pracuj s učebnicí na straně 85 – 86. (Podmět a přísudek) 
 
Pozor! V učebnicích staršího vydání se strany mohou lišit. 
 
Z těchto stran si opiš do sešitu čtyři žluté rámečky.  
 

Učivo NEVYJÁDŘENÝ PODMĚT bude zopakováno také v on-line výuce. 😊 

 
Úkol č. 2 
   
V pracovním sešitě si udělej cvičení na straně 64 a 65. 
 

 
  ANGLIČTINA 

 

 
 
 

Učivo platí pro všechny žáky třídy (sk. M. Svrčkové i B. Střelcové) 
 
Úkol č. 1 
 
Do slovníčku si zapiš zbývající slovíčka z lekce 2 
 
Úkol č. 2 
 
Pracuj s učebnicí Chit Chat 2 – na straně 9 si přečti a přelož THE DRAGON 
CROWN, potom si na straně 10 přelož písničku WHAT´S IN THE HOUSE? 
 
Poslechnout si ji můžeš tady: 
 
https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/chit_chat?cc=cz&
selLanguage=cs 

Najdi si Chit Chat 2 – Unit 2 – Track 13 

 

 
   MATEMATIKA 

 
 

 
Opakování – písemné dělení jednociferným dělitelem 
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  1 2 3 
 
 

 

Úkol č. 1 
 
Do sešitu nebo na volný list papíru písemně vyděl tyto příklady. U každého z nich 
proveď i zkoušku. 
 
289 564 : 9          406 207 : 4          318 654 : 5          621 873 : 8 
539 462 : 6          298 735 : 4          763 241 : 8          347 098 : 5 
806 739 : 3          468 382 : 6          529 638 : 7          687 205 : 8 
 
Úkol č. 2 
  
Zopakuj si dělení zpaměti do milionu  
V pracovním sešitě M pro 4. ročník 3. díl udělej příklady na str. 18 a 19 
 

 
PŘÍRODOVĚDA 

 

 

Nové učivo: 

Ekosystém v okolí lidských obydlí. 

Živočichové (domácí zvířata – hospodářská zvířata, zvířata chovaná pro radost).  

V učebnici přečíst učivo na str. 58, 59. 

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

 
VLASTIVĚDA  
 

               
 

 
Úkol na delší časové období: 
 
Na volný list papíru nebo na výkres (můžeš slepit dva i více dohromady) si začni 

tvořit časovou osu událostí od pravěku po dobu vlády Lucemburků. Připrav si na ní 

místo také na zapsání dalších událostí, o kterých se budeme učit.  

Svoji práci můžeš doplnit obrázky k historickým událostem. 😊 

Vybírej události, které považuješ za důležité. 

Podívej se na přiložený obrázek. 

 

 



 
 
 

Řešení k úkolům z týdne 1. – 5. června 
 
ČESKÝ JAZYK 
 
Řešení k zadaným úkolům najdete v pracovním sešitě zezadu. 
Vše si řádně zkontrolujte a opravte do pracovního sešitu. 
 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

 

 

 


