
IV. A 

TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Danuše Kozánková 

 
TÝDEN: 5. října 2020 – 9. října 2020 

 

INFORMACE PRO RODIČE: 

Prosím o pravidelnou kontrolu elektronické žákovské knížky. 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
 

 

A B C 

 

Práce z minulého týdne: 
Opakování učiva 3. ročníku- procvičování pádových otázek, vyjmenovaných slov a 
sloves. 
Nové učivo – nauka o slově – význam slova, hlásková podoba slova 
 učebnice po str. 8 
 PS po  str. 7 
 Procvičování pravopisu po str. 6 
Plán na další týden: 
Učebnice po str. 12 (bez slohového učiva) 
Procvičování pravopisu po str. 7 (včetně) 
PS po str. 12 
 
Každou středu budeme psát diktát!!!!!! 
Budeme psát doplňovačku na vyjmenovaná slova po m, p. 
 

 
ANGLIČTINA 

 

 

 
 

Skupina paní učitelky Fojtíkové: 

 Oblečení - procvičování slovní zásoby a test ze slovíček 
 Otázka a odpověď: Have you got ..? Yes, I have. No, I haven´t. 
 Přivlastňování pomocí ´s - např. Mike´s shoes 
 Otázka a odpověď: Whose hat is this? It is Kat´s hat. 

Skupina paní učitelky Střelcové: 

U8 – Clothes (nová slovíčka) 

· Přivlastňování (Kat´s jacket, Spike´s shoes ….) 

· Whose – Čí (Whose hat is this? It´s Kat´s hat.) – otázka a odpo-

věď 

PS po str. 41 

V tomto týdnu dokončíme lekci U8 – Clothes. V pátek 9. 10. bude 

testík z celé lekce!!!!! 

 
 

MATEMATIKA 
 
 

1 2 3 

 

Práce z minulého týdne: 
Prosím o procvičení malé násobilky. 
 Procvičujeme dělení se zbytkem, písemné sčítání, odčítání a slovní úlohy. 
Nové učivo – Násobení jednociferného a dvojciferného čísla (s 1 desítkou). 

 PS po str. 15, včetně geometrického učiva 
Geometrie – Krychle, stavby z krychlí, PS str. 15/ cv. 2,3 



Práce na další týden: 
PS po str. 20, včetně geometrického učiva 
Matematické minutovky str. 3 
Stále procvičujeme násobilku, dělení se zbytkem, slovní úlohy 
Geometrie – Rýsujeme: úsečku, přímku, polopřímku a body, které za nich 
leží nebo neleží.  
Nové učivo – Krychle – síť krychle. 
 
Každý čtvrtek budeme psát desetiminutovku !!!!!!! 

PŘÍRODOVĚDA 

 

Probíráme učivo: 
 Houby a Rostliny  
PS po str. 5 – všechno 
Ve středu 7. 10. 2020 budeme psát testík z přírodovědy. Zopakujte si Živo 
a neživou přírodu, Ekosystém, Houby 
 
Na písemné práce se děti budou učit podle zápisů ze sešitu.  
 
V příštím týdnu budeme probírat - rostliny 
 

 

VLASTIVĚDA                

 

Členění území ČR – Města ČR – Máme probráno – Praha, České 
Budějovice, Karlovy Vary a Plzeň. 
 
Na písemné práce se děti budou učit podle zápisů ze sešitu 
 
Budeme probírat v příštím týdnu: Liberec, Hradec Králové, Pardubice, 
Jihlava, Brno, Olomouc, Zlín 

 


