
IV. A 

TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Danuše Kozánková 

 
TÝDEN: 17. května  2021 – 21. května 2021 

 

INFORMACE PRO RODIČE. 

Prosím o pravidelnou kontrolu elektronické žákovské knížky (alespoň 2x týdně). 

Veškeré probírané učivo najdete v předcházejících úkolníčcích. Od pondělí 

17.5.2021 se už budeme vyučovat prezenčně ve škole. 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
 

 

A B C 

 

Probrané učivo: koncovky podstatných jmen – doporučené 

stránky k procvičování: 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida 

 

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_4.roc/cj4_koncovky

_podstjmen_procvic1.htm 

Děti by u podstatných jmen měly umět určit – pád, číslo, rod 

a vzor, zapsat správnou koncovku podstatných jmen. 

 

Probíráme: slovesa – mluvnické kategorie u sloves – osoba, 

číslo a čas 

Doporučená stránka k procvičení: https://skolakov.eu/cesky-

jazyk-4-trida 

 

Máme hotovo:  

Učebnice po str. 75 

PS po str. 29 

Procvičování pravopisu po str. 33 

 

Budeme probírat: 

Učebnice po str. 81 

PS po str. 29 

Procvičování pravopisu po str. 33 

 

Čtení –  

Čítanka str. 155 – přečíst báseň a splnit do sešitu úkoly, které 

jsou pod textem 

Přečíst Čítanka str. 155 - 158 

Sloh –   
https://www.youtube.com/watch?v=2mRWcqRAErs&ab_ch

annel=Orlandi 

Napiš krátké vyprávění o tom, co jsi zažil(a) u vody ( 10 vět). 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_4.roc/cj4_koncovky_podstjmen_procvic1.htm
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_4.roc/cj4_koncovky_podstjmen_procvic1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida
https://www.youtube.com/watch?v=2mRWcqRAErs&ab_channel=Orlandi
https://www.youtube.com/watch?v=2mRWcqRAErs&ab_channel=Orlandi


ANGLIČTINA 
 

 

 
 

Skupina: p. uč. Fojtíkové 

 

Lekce 2 

popis domu - My house 

The Dragon Crown, část 2 

dokončení a opakování lekce 

 

Lekce 3 

slovní zásoba: Be healthy 

 

Skupinka p. uč. Střelcové 

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

pod obrázkem 

 Uč. str. 13 – The Dragon crown – přečti si a zkus 

přeložit 

 Stále si opakovat slovíčka U2 (i psanou formu) + 

předložky 

 Uč. str. 14 - U3 – Be healthy – přečti si písničku, zkus 

si ji přeložit, do slovníčku si vypiš nová slovíčka (z 

listu, který jste měli přiložený k učebnici) 

Vypracuj pracovní listy za úkolníčkem 

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 

 

Probrané učivo: písemné násobení jednociferným a 

dvojciferným činitelem, v geometrii obvody čtverce, 

obdélníku, trojúhelníku, osu úsečky. 

Probíráme: písemné násobení trojciferným činitelem. 

 

Máme hotovo: 

PS po str. 28 ( str. 15 – 21 jsme zatím vynechali) 

Matematické minutovky po str. 15 ( str. 6 -19 jsme zatím 

vynechali 

 

Budeme probírat: 

PS po str. 28 - 41 ( str. 31-39 zatím vynecháme) 

Matematické minutovky str. 16-19 
PŘÍRODOVĚDA 

 

Probrané učivo: Ekosystém lidských obydlí.  

PS po str. 27 

Ve středu 26.5. 2021 si napíšeme opakování ekosystému 

lidských obydlí. 

 

Budeme probírat: Ekosystém rybník 

Učenice str. 62 – 64 

PS str. 28 



VLASTIVĚDA                

 

Probrané učivo: Vznik českého království, vláda 

přemyslovských králů  

Učebnice str. 21 – 23 

Ve čtvrtek 20.5. si napíšeme test: Velkomoravská říše – 

učebnice str. 13 – 15 

 

Budeme probírat: Český stát za vlády Lucemburků 

Učebnice str. 24-25 

 
VÝTVARNÁ 
VÝCHOVA 

 
 

Výtvarnou výchovu vyučuje Mgr. Marie Janíková,  
mail: janikova@9zszlin.cz 
 
Výtvarná výchova bude odučena ve škole. 

 
TĚLESNÁ 
VÝCHOVA 

 
 

Cvičení pro žáky 4. tříd 

 

Tělesná výchova bude odučena ve škole. 

 
HUDEBNÍ 
VÝCHOVA 

Tento týden si uděláme malou třídní HITPARÁDU 😊 

z písniček, které děti rády poslouchají. 

 
PRACOVNÍ 
VÝCHOVA 

Pracovní výchova bude odučena ve škole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:janikova@9zszlin.cz


My house/flat 
Answer the questions: 

1. Have you got a house or a flat? 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

2. How many bedrooms have you got? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

3. What´s in the living room? (3 things) 

………………………………………………………………………………………………………………. 

4. What´s in the kitchen? (3things) 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Is there a big bed in your bedroom? 

………………………………………………………………………………………………………………. 

6. How many pictures are there in your bedroom? 

………………………………………………………………………………………………………………. 

7. Is there a toilet in your bathroom? 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Is there a plant in the hall? 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

9. Is there a ghost in your bedroom?☺ 

...................................................................................................................... 

10.  Have you got a dining room? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



 Opakování 2.lekce - What´s in the house?   

1. Doplňte k číslům názvy místností. 

1) ______________________________________ 

2) ______________________________________ 

3) ______________________________________ 

4) ______________________________________ 

2.  Podle obrázku v učebnici na straně 11 napište, kde se ukrývá žlutý, modrý a červený brouk. 

__________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

3. Nakreslete dům a napište, co všechno v něm je.  Použijte vazbu there is / there are. 

 ___________________________________

 ___________________________________

 ___________________________________

 ___________________________________

 ___________________________________

 ___________________________________ 

 

Činil vám nějaký úkol potíže?  Pokud ano, jaké a jak jste to vyřešili? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Učebnice: SHIPTON, Paul. Chit Chat 2 Class Book. 1.vyd. Oxford : Oxford University Press, 2002. ISBN 0194378357. 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


