
IV. A 

TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Danuše Kozánková 

 
TÝDEN: 2. listopadu 2020 – 6. listopadu 2020 

 

INFORMACE PRO RODIČE: 

Úkolníček je platný pouze pro žáky, kteří nenavštěvují on-line výuku (nebo se jim na 

danou schůzku nepodaří připojit), ostatní pracují podle pokynů v on-line výuce. 

Prosím o pravidelnou kontrolu elektronické žákovské knížky. 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
 

 

A B C 

 

Pondělí 2. 11. 
PS str.16/ cv. 3,4 
Učebnice str. 16/cv.4 – napsat do sešitu 
 
Úterý 3.11. 
PS str. 16/cv.1 
Učebnice str. 17/ žlutý rámeček – přečíst 
Učebnice str. 17/cv. 1 – napsat do sešitu 
 
Středa 4. 11. 
PS str. 17/ cv. 2 
Učebnice str. 15/ žlutý rámeček – přečíst 
Učebnice str. 17/ cv. 2 – napsat do sešitu 
Procvičování pravopisu str. 11/ 1. sloupeček 
 
Čtvrtek 5. 11. 
Procvičování pravopisu str. 11/ 2. sloupeček 
PS str. 17/cv. 3 
PS str. 18/cv. 1,2 
Učebnice str. 18/cv.3 – napsat do sešitu 
 
Pátek 6. 11.  
Učebnice str. 18/cv. 4 – napsat do sešitu 
PS str. 18/ cv. 3,4,5 
Procvičování pravopisu str. 11/ 3. sloupeček 
 
Sloh – středa 4. 11. 
Podzimní výzva 
Zkusím splnit: 

1. Nasbíráme pár kaštanů a něco z nich vyrobíme 
2. Vydlabeme dýni 
3. Půjdeme na houby 
4. Uvaříme si doma čaj nebo čokoládu 
5. Upečeme si cokoliv z dýně, jablek nebo uděláme a 

upečeme sušenky 



Napište mi, co všechno jste s rodinou zvládli nebo se 
chystáte zvládnou v tomto podzimním čase. Stačí 5 vět a 
moc by mě potěšil obrázek.  

 
ANGLIČTINA 

 

 

 
 

Skupina paní učitelky Fojtíkové: 

V týdnu od 2. 11. budou všechny hodiny angličtiny probíhat on-line. 
 
Úterý 3. 11. 

  procvičování slovní zásoby 
 otázky a odpovědi: What do you like? Do you like ...? 

Čtvrtek 5. 11. 

 slovní zásoba: breakfast, lunch, dinner 
 otázky a odpovědi: What do you like for lunch? 

Pátek 6. 11. 

 procvičování slovní zásoby 
 procvičování otázek a odpovědí o jídle 

Skupina paní učitelky Střelcové: 
 
U9 – Bug café – nová slovíčka!!! 
 

 nové sloveso LIKE - I like. I don´t like. 

 Do you like ….? Yes, I do. 
                                  No, I don´t. 

- What do you like? 
- What do you like for breakfast (lunch, dinner)? 

 
Do sešitu AJ opiš otázky a odpověz na ně: 
 
Do you like yoghurt? 
What do you like? 
What don´t you like? 
What do you like for breakfast? 
What do you like for lunch? 
What do you like for dinner? 
 
Uč. str. 44 -přečíst + přeložit 

- do sešitu udělat tabulku (pod cvičením) a doplnit 
PS str. 45 – dokončit 
Uč. str. 45 – číst My friend is a Monster + přeložit (do slovníčku si vypiš 

slovíčka, která neznáš. Pokus se najít jejich překlad a zapiš si ho.) 😊 

 
V průběhu týdne zašlu na eŽK pracovní list. Prosim o jeho vyplnění a 

poslání zpět. 😊 

MATEMATIKA 
 
 

1 2 3 

 

Pondělí 2. 11. 

PS str. 26/ celá 

Matematické minutovky str. 5/cv. 9 

 

Úterý 3.11. 

PS str. 27/ celá 

Matematické minutovky str. 5/ cv. 10 



 

Středa 4.11. 

PS str. 28/ celá 

PS str. 29/ cv. 2 + šedý sloupeček 

 

Čtvrtek 5.11.  

PS str. 30/ celá 

Minutovky str. 6/ celá 

 

Pátek 6.11. 

PS str. 29/ cv. 1 

PS str. 32/cv. 2 

PS str. 40/cv. 1,2 
PŘÍRODOVĚDA 

 

Středa 4. 11. 

učebnice str. 13/ přečíst 

Zápis: 

Typy plodů  

1. dužnaté  - mají šťavnaté, masité oplodí, rozlišujeme 3 typy 
dužnatých plodů 
a) peckovice – např. švestka 
b) malvice – např. jablko 
c) bobule – např. rajče 
2. suché – mají suché oplodí, skupiny suchých plodů – lusk, oří-
šek obilka 
 
PS str. 6/ cv. 1 

Pátek 6. 11. 
Pusťte si video - https://www.ceskatelevize.cz/ivysi-

lani/11078664394-ty-brdo/417234100061028-ovoce-a-zelenina 

 
PS str. 6/cv. 2,3,4 
Učebnice str. 14/ přečíst 
Zápis: 

 
 
 



VLASTIVĚDA                

 

Pondělí 2. 11. 
Zápis:  

Zákony – jsou nařízení, kterými se musí řídit všichni občané i 

instituce. Nejvyšším zákonem je Ústava České republiky. Na 

dodržování zákonů dohlíží policie, porušení trestá soud. 

 

Volby – občané starší 18 let volí ve svobodných volbách své 

zástupce do Poslanecké sněmovny a Senátu. V prezidentských 

volbách volí občané prezidenta ČR. 

 

Učebnice str. 15/ přečíst 

Splň do sešitu: 

 
Čtvrtek 4. 11. 
Podívej se videa:  

1. Vlajka https://edu.ceskatelevize.cz/statni-vlajka-

ceske-republiky-5e4421dbe173fa6cb524a8df 

2. Státní znak https://edu.ceskatelevize.cz/statni-znak-

ceske-republiky-5e4421dbe173fa6cb524a8e5 

3. Česká státní hymna 

https://edu.ceskatelevize.cz/ceska-statni-hymna-

5e4421dce173fa6cb524a8e7 

Zápis:  

Státní symboly 

- Velký a malý státní znak, státní vlajka, vlajka 

prezidenta ČR, státní pečeť a státní hymna 

Státní svátky 

- Významné události z historie např. 28. říjen – Vznik 

samostatného československého státu. 
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