
IV. A 
TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Miroslava Svrčková 

 
TÝDEN: 15. – 19. 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 
 
Shoda podmětu s přísudkem 
 
Do sešitu nebo na papír proveď zápis učiva z učebnice na straně 87 (v učebnicích 
staršího vydání strana 83). Přepiš žlutý rámeček a tabulku „Přehled psaní 
koncovek v přísudku“. 
 

Učivo SHODA PODMĚTU S PŘÍSUDKEM bylo PROBRÁNO také v on-line výuce. 
 
Ústně si udělej cvičení v učebnici – str. 88-90 (ve starším vydání str. 84-86). 
 
Úkol č. 2   
 
V pracovním sešitě si udělej cvičení na straně 66 a 67. 
 
Úkol č. 3 - na delší časové období 

 
Všichni si zapisují přečtené knihy do čtenářského deníku (nejméně 3 knihy). 
Čtenářské deníky si žáci přinesou v září do školy. 
 

 
  ANGLIČTINA 

 

 
 
 

Učivo platí pro všechny žáky třídy (sk. M. Svrčkové i B. Střelcové) 
 
Úkol č. 1 
 
Do sešitu přelož následující věty: 
 
V přízemí jsou tři pokoje. 
V ložnici je velká postel. 
Za pohovkou je malá myš. 
Pod stolem je kniha. 
Na křesle jsou dva duchové. 
V koupelně jsou tři rostliny. 
V patře není ložnice. 
V kuchyni je šest židlí. 
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Úkol č. 2 - na delší časové období 
 

1. část 
 
Na volný list papíru nebo na výkres si nakresli plánek svého domu nebo bytu. 
Dokresli i nábytek, kterým jsou vybaveny pokoje ve vašem domě či bytě. (Můžeš 
se podívat do učebnice na straně 12.) 
 
Můžeš si také cvičit porozumění a poslouchat texty v učebnici: 

https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/chit_chat?
cc=cz&selLanguage=cs 

Najdi si Chit Chat 2 – Unit 1 a 2  

Ať se ti práce daří!  

 
   MATEMATIKA 

 
 

  1 2 3 

 
 

 
Opakování – písemné násobení jednociferným činitelem 
 
Úkol č. 1 
 
V pracovním sešitě vypočítej příklady na str. 22 - 24 
 
Úkol č. 2  
 
V pracovním sešitě si procvičuj učivo – dokonči si příklady po stranu 21, které jsme 
zatím nedělali. 
 
Procvičuj násobilku, dělení se zbytkem, písemné násobení a dělení. 
Pokud ti dělá obtíže rýsování, procvičuj konstrukci čtverce, obdélníku a 
trojúhelníku. 
 

 
PŘÍRODOVĚDA 

 

 

Nové učivo: 

Ekosystém v okolí lidských obydlí. 

Živočichové žijící volně v okolí lidských obydlí.  

V učebnici přečíst učivo na str. 60,61.  

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

 

 
VLASTIVĚDA  
 

               
 

Úkol č. 1 - 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. 

Úkol č. 2 
 
Do sešitu si zapiš nebo nalep nový zápis, který zašlu přes eŽK a také na e-mailové 
adresy rodičů. 
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Řešení k úkolům z týdne 8. – 12. června 
 
ČESKÝ JAZYK 
 
Řešení k zadaným úkolům najdete v pracovním sešitě zezadu. 
Vše si řádně zkontrolujte a opravte do pracovního sešitu. 
 
 

MATEMATIKA 
 
Výsledky dělení: 
 
32 173 (7)    101 551 (3)    63 730 (4)    77 734 (1) 
 
89 910 (2)     74 683 (3)     95 405 (1)    69 419 (3) 
 
268 913        78 063 (4)     75 662 (4)     85 900 (5) 
 
 


