
IV. B 
TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Blanka Střelcová 

 

TÝDEN: 17. května – 21. května 2021 

Od 17.5.2021 probíhá prezenční výuka ve škole. Prosím o pravidelné 

sledování e-ŽK. Sraz dětí v pondělí 17. 5. bude v 7:40 hod před školou (z 

důvodu testování). 

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 (tvary sloves, čas přítomný, budoucí, minulý) 
 
Pondělí 
Procvičuj pravopis koncovky podstatných jmen – skolákov.eu  
                                                                                      umimecesky.cz 
 
Uč. str. 69 – přečíst si žlutou tabulku nahoře 
Vypsat si do č. 1: 
BUDOUCÍ ČAS 
 Tvary jednoduché – př. pojedu, nakreslíme, poběžíš 
 Tvary složené (sloveso být + infinitiv) – budu jíst, budeš běhat, bude psát 
 
Uč. str. 69/cv. 1 (do č. 1) 
 
Úterý 
Procvičuj pravopis koncovky podstatných jmen – skolákov.eu  
                                                                                      umimecesky.cz 
PS str. 27/cv. 1 
 
Středa 
Procvičuj pravopis – skolákov.eu  
                                    umimecesky.cz 
Uč. str. 70/cv. 4 (do č. 2) 
PS str. 27/cv. 2, 3 
 
Čtvrtek 
Uč. str. 71 – přečti si žlutou tabulku a zapiš si do č. 1: 
 

ČAS MINULÝ 
- Skládá se z příčestí činného a pomocného slovesa BÝT 

v přítomném čase, např. psal jsem, jedl jsi, jeli jsme, viděli jste 
- Ve 3. osobě j.č. a mn. č. se pomocné sloveso být vynechává, př. 

on psal, oni seděli. Jsou to však také tvary složené. 
-  

PS str. 28/1, 2 
 
Pátek 
PS str. 28 – dokončit 
Čtení – str. 118, 119, 120 (do sešitu čtení sloh vypracuj otázky ze str. 118 – 
nezapomeň napsat datum, název úryvku a autora) 
 
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. 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 

Skupinka p. uč. Šimperské 

 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 

 

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

                                  Písemné násobení dvojciferným činitelem 
                                  Písemné násobení trojciferným činitelem 

                                  Písemné dělení 

Pondělí 
Uč str. 101/cv. 6 
Uč. str. 101/ cv. 5, 7 (nezapomeň na zápis, výpočet a odpověď) 
PS str. 42/cv. 1, 2 
 
Úterý 

Matematické minutovky str. 20/cv. 40 
PS str. 29/cv. 2 (6 příkladů) 
 
Středa 
PS str. 29/cv. 2 (dokončit) 
Matematické minutovky str. 23 
Do sešitu vypočítej písemně zadané příklady: 
 
1 456 : 4 =      1 875 : 5 =       9 760 : 3 =        4 803 : 7 =        5 543 : 8 = 
 
Čtvrtek  
OBSAH obdélníku PS str. 37 – opsat a překreslit do sešitu G 
                                PS str. 38/cv. 4 
Pátek 
Do sešitu vypočítej písemně zadané příklady: 
 
1 456 : 4 =      1 875 : 5 =       9 760 : 3 =        4 803 : 7 =        5 543 : 8 = 
 
PS str. 29/cv. 3  
PS str. 30 
Každý týden píšeme 1 – 2 minutovky. 



 

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                

 

Život za vlády první Přemyslovců 
(přečíst si str. 18) 

Život prostých lidí  
- boje o trůn mezi Přemyslovci 
- život byl velmi drsný 
- kolem hradů vznikají první osady (obchod, řemesla) 

Sídla vzdělanosti 
- nositeli vzdělanosti byli představitelé církve (kněží, mniši) 
- při kostelech vznikají první školy 
- součástí kostelů byly písařské dílny – ručně psali knihy 

Románský sloh 
- (vypiš si z učebnice na str. 19 typické znaky románského slohu) 

Kosmas – první český kronikář 
- Kosmas - kronikář, kněz 
- Kronika česká, psaná latinsky 
- Kosmova kronika česká zachycuje děje od příchodu 

praotce Čecha až do roku 1125, kdy Kosmas zemřel 
 

Ve čtvrtek 20. 5. budeme psát testík - Velkomoravská říše. Vznik prvního českého státu a 

vláda  Přemyslovců. 

Pracovní 
výchova 

Práce bude zadána v prezenční výuce. 
 

Výtvarná 
výchova 

Práce bude zadána v prezenční výuce. 

Hudební 
výchova 

       

 Práce bude zadána v prezenční výuce. 

Tělesná 
výchova 

        

 Práce bude zadána v prezenční výuce. 

 
 
 
 
 



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. 

 



 
 
 



 

 
 
 
 
 


