
IV. B 
TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Blanka Střelcová 

 

TÝDEN: 10. května – 14. května 2021 

    Prosím o pravidelné sledování e-ŽK.  

 Týdenní úkolníček je určený pouze pro děti, které se neúčastní on-line výuky, nebo které 
se daný den nemohou na on-line výuku připojit. 

 Pokud jsou děti na on-line výuce, vypracovávají z tohoto úkolníčku pouze úkoly do VV, 
PV a TV.   

 Děti mají během tohoto týdne vypracovat 2 pracovní listy – ČJ a M a přinést 
v pondělí 17. 5.  ke kontrole. Vypracované listy budou hodnoceny. Pracovní 
listy žáci obdrželi v pátek ve škole. 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
 

 

A B C 

 

Probírané učivo:  Podstatná jména (rod, číslo a pád) 
                              Vzory podstatných jmen rodu středního, ženského, mužského 
                                     Slovesa 
Pondělí 
Uč. str. 65/cv. 3 (do sešitu č. 2) 
Procvičování pravopisu str. 31 (zkontroluj si podle řešení vzadu v sešitku str. 57) 
a napiš si počet chyb pod každý sloupeček  
 
Úterý 
Uč. str. 67 – Zvratná slovesa (do č. 1) – zapsat si: 
ZVRATNÁ SLOVESA  
Slovesa, která jsou spojena se zájmenem se, si – zvratná slovesa. 
Slovesa s těmito zájmeny považujeme za tvar jednoduchý. (mýlí se) 
 
 
Uč. str. 67/cv. 1 – z básně vypiš všechna zvratná slovesa 
PS str. 25/cv. 1 
 
Středa 
Procvičování pravopisu str. 32 (zkontroluj si podle řešení vzadu v sešitku str. 57) 
a napiš si počet chyb pod každý sloupeček  
Uč. str. 67/cv. 2 (do č. 1) 
PS str. 26/cv. 1 
 
Čtvrtek   
Uč. str. 68 - přečti si žlutou tabulku  
Uč. str. 68/cv. 1 (do č. 1) 
PS str. 26/2, 3, 4 
 
Pátek 
Procvičování pravopisu str. 33 (zkontroluj si podle řešení vzadu v sešitku str. 57) 
a napiš si počet chyb pod každý sloupeček  
Sloh – PS str. 23 
 
Kdo neodevzdal čtenářský deník, odevzdá ihned po návratu do školy  
 
Diktáty budeme psát vždy ve středu. 
Každý týden píšeme 1-2 pravopisná cvičení (doplňování, opis atd.) 



 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

Skupinka p. uč. Střelcové 

 Uč. str. 11 – poslechni si znovu písničku, nauč se ji číst - 

https://www.youtube.com/watch?v=6EizjB-fHCs (asi 14 minuta) 

 Str. 11 – naučit se předložky a jejich použití s podstatnými jmény, např. on 

the bed, behind the sofa …. (napiš do sešitu na každou předložku 2 věty, 

tzn. celkem 8 vět, použij vazbu there is/are) 

 Nauč se psanou formu i výslovnost slovíček U2 

 Uč. str. 12 – přečti si Andrea´s house + vypracuj úkol pod obrázkem 

 Pokus se namalovat (jednoduše) svůj dům nebo byt a popiš místnosti, 

zařízení (nábytek) v místnostech 

            Použij vazbu: There is/are …….. (podobně jako v učebnici na str. 12) 

Skupinka p. uč. Šimperské 

 Uč. str. 11 – poslechni si znovu písničku, nauč se ji číst - 

https://www.youtube.com/watch?v=6EizjB-fHCs (asi 14 minuta) 

 Str. 11 – naučit se předložky a jejich použití s podstatnými jmény, např. on 

the bed, behind the sofa …. 

 Nauč se psanou formu i výslovnost slovíček U2 

 Uč. str. 12 – přečti si Andrea´s house + vypracuj úkol pod obrázkem 

 Pokus se namalovat (jednoduše) svůj dům nebo byt a popiš místnosti, 

zařízení (nábytek) v místnostech 

Použij vazbu: There is/are …….. (podobně jako v učebnici na str. 12) 

 
MATEMATIKA 

 
1 2 3 

 

Probírané učivo:   Přirozená čísla do milionu – opakování 
                                  Písemné násobení jednociferným činitelem 

                                  Písemné násobení dvojciferným činitelem 
                                  Písemné násobení trojciferným činitelem 

                                  Písemné dělení                               

Pondělí 
PS str. 29/cv. 2 
Matematické minutovky str. 19/cv. 37 
Úterý 

Matematické minutovky str. 14 
PS str. 41 
Středa 
Matematické minutovky str. 15 
Uč. str. 24/cv. 9  
Čtvrtek  
Matematické minutovky str. 17 
OBSAH čtverce – PS str. 37/cv. 1, 2 
Pátek 
Uč. str. 25/cv. 17 
Minutovky str. 19/cv. 38 
 
Každý týden píšeme 1 – 2 minutovky. 

https://www.youtube.com/watch?v=6EizjB-fHCs
https://www.youtube.com/watch?v=6EizjB-fHCs


 

PŘÍRODOVĚDA 

 

Úterý – 
1. Učebnice str. 60/ přečíst 

2. Zapiš si zápis: 

ŽIVOČICHOVÉ VOLNĚ ŽIJÍCÍ V BLÍZKOSTI LIDSKÝCH OBYDLÍ 

OBOJŽIVELNÍCI 

Ropucha zelená – na těle nepravidelné zelené skvrny, živí se 
hmyzem, pavouky, slimáky 

PTÁCI 

Vlaštovka obecná – otevřené miskovité hnízdo na zdech nebo 
uvnitř hospodářských budov, hmyzožravá, krmivý pták, tažná 

Jiřička obecná – častější než vlaštovka, hmyzožravá, krmivý 
pták, tažná, hnízdo má kulovité na zdech domů 

Sova pálená – hnízdí na půdách domů, stodolách, létá neslyšně, 
loví např. hraboše 

Sýkora modřínka – stálá, živí se hmyzem, bobulemi, semeny, 
hnízdí v dutinách stromů. 

Středa –  
1. Učebnice str. 61/ přečíst 

2. PS str. 27/cv. 4 

3. Zapiš si zápis: 

SAVCI 

Ježek západní – aktivní v noci, hřbet pokrývají bodliny, 
hmyzožravec 

Myš domácí – žije v budovách i v jejich okolí, přítomnost 
poznáme podle nepříjemného zápachu 

Kuna skalní – vyskytuje se na půdách domů, loví menší savce a 
ptáky 

Potkan obecný – všežravec, chová se i jako domácí mazlíček 

 

VLASTIVĚDA                

 

Zápis do sešitu: 
 
SLAVNÍKOVCI 

Druhým významným rodem v Čechách byl rod Slavníkovců. 

Roku 995 byli na svém hradu Libice vyvražděni.  

Jeden ze tří, kdo přežil, byl i sv.Vojtěch. Byl velmi vzdělaný. Zemřel 

mučednickou smrtí v Prusku. 

KNÍŽE OLDŘICH 

Byl člověk bojovný, rád lovil. Při lovu spatřil Boženu, která prala prádlo, a 

vzal si ji za ženu. Spolu měli syna Břetislava. Oldřich připojil k Čechám 

Moravu. 

KNÍŽE BŘETISLAV 

Byl statečný, mocný a dobrý diplomat. Chtěl dobýt Polsko. Žena Jitka. 



VRATISLAV II. 

Syn Břetislava a Jitky. Stal se prvním českým králem. 

 

ŽIVOT ZA VLÁDY PŘEMYSLOVCŮ 

Prostí lidé žili v dřevěných chatrčích, bohatí v kamenných domech a 

panovníci na hradech. 

Nositelem vzdělanosti byli představitelé církve – kněží a mniši. Školy se 

zakládaly při kostelech a klášterech. Součástí byly i písařské dílny, kde 

se ručně psaly knihy. 

Uč. str. 17, 18 (přečíst, prohlédnout obrázky) 

Pracovní 
výchova 

Zasaď si svou jahůdku. (sadu Jahůdkohraní jsi obdržel ve škole) 

 Jak se sadou pracovat si přečti v přibaleném pracovním listu 

 Případnou fotodokumentaci uvítám     

Výtvarná 
výchova 

Výtvarná soutěž Cestou dvou bratří 
Cestou dvou bratří - výtvarná soutěž pro děti I. stupně ZŠ, MŠ a ZUŠ - Velehrad 
2020 - Dny lidí dobré vůle 4. - 5. července 2021 

Úkol, který se vztahuje k soutěži Cestou dvou bratří, byl zadán v prezenční výuce 
(námět: Namaluj, co dobrého jsi pro někoho udělal).            Mgr. Marie Janíková 
 

Hudební 
výchova 

   

      Poslechni si svou oblíbenou hudbu, zapamatuj si název jedné 

písničky a jejího interpreta 🙂.  

Tělesná 
výchova 

        

        Kruhový trénink podle zadání ve škole. (Tabata) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule/cestou-dvou-bratri-vytvarna-soutez
http://www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule/cestou-dvou-bratri-vytvarna-soutez

