
IV. A 

TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Danuše Kozánková 

 
TÝDEN: 24. května  2021 – 28. 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. 

 

slovesa – mluvnické kategorie u sloves – osoba, číslo a čas 

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

jazyk-4-trida 

 

Probíráme: S dětmi teď opakujeme koncovky podstatných 

jmen a mluvnické kategorie u podstatných jmen ( pád, číslo, 

rod, vzor). Dále probíráme mluvnické kategorie u sloves 

(osoba, číslo a čas) 

 

Máme hotovo:  

Učebnice po str. 79 

PS po str. 29 

Procvičování pravopisu po str. 33 

 

Budeme probírat: 

Učebnice po str. 84 

PS po str. 31 

Procvičování pravopisu po str. 33 

 

Čtení –  

Čítanka str. 99 – 101  – přečíst , do sešitu odpovědět na 

otázky číslo 2,3  ze strany 101 

Podívej se na video: 

https://www.youtube.com/watch?v=4ur0sioXi0A&ab_chann

el=Ve%C4%8Dern%C3%AD%C4%8Dekanejkr%C3%A1

sn%C4%9Bj%C5%A1%C3%ADpoh%C3%A1dky 

 

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=4ur0sioXi0A&ab_channel=Ve%C4%8Dern%C3%AD%C4%8Dekanejkr%C3%A1sn%C4%9Bj%C5%A1%C3%ADpoh%C3%A1dky
https://www.youtube.com/watch?v=4ur0sioXi0A&ab_channel=Ve%C4%8Dern%C3%AD%C4%8Dekanejkr%C3%A1sn%C4%9Bj%C5%A1%C3%ADpoh%C3%A1dky
https://www.youtube.com/watch?v=4ur0sioXi0A&ab_channel=Ve%C4%8Dern%C3%AD%C4%8Dekanejkr%C3%A1sn%C4%9Bj%C5%A1%C3%ADpoh%C3%A1dky


Sloh –   

Podívej se na video: 

https://www.youtube.com/watch?v=eeXaFeMV4-

8&ab_channel=%C5%A0kol%C3%A1%C4%8Dek

%C5%A0kol%C3%A1%C4%8Dek 

 
PS str. 30 - pozvánka 

 
ANGLIČTINA 

 

 

 
 

Skupina: p. uč. Fojtíkové 

 

Lekce 3: Be healty 

slovní zásoba 

rozhovory: At the doctor´s 

kladný a záporný rozkaz: Play x Don´t play (Hraj x Nehraj) 

 

Opakování slovní zásoby a otázek a odpovědí s již probra-

nou slovní zásob 

 

Skupinka p. uč. Střelcové 

 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) 

 Uč. str. 15 – přečíst si příběh, přeložit 

 Vypsat si do sešitu AJ povely (ze str. 15) 

 Učit se nová slovíčka U3 

!!! Ve čtvrtek 27.5. testík z lekce U2. Opakujeme do sešitu AJ!! 

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 

 

Probrané učivo: písemné násobení jednociferným a 

dvojciferným činitelem a trojciferným činitelem, v geometrii 

obvody čtverce, obdélníku, trojúhelníku, osu úsečky. 

Probíráme: písemné násobení trojciferným činitelem. 

 

Máme hotovo: 

PS po str. 31 ( str. 16 – 21 jsme zatím vynechali) 

Matematické minutovky po str. 18 ( str. 6 -9 jsme zatím 

vynechali 

 

Budeme probírat: 

PS po str. 40 - 43 ( str. 31-39 zatím vynecháme) 

Matematické minutovky str. 19-22 

https://www.youtube.com/watch?v=eeXaFeMV4-8&ab_channel=%C5%A0kol%C3%A1%C4%8Dek%C5%A0kol%C3%A1%C4%8Dek
https://www.youtube.com/watch?v=eeXaFeMV4-8&ab_channel=%C5%A0kol%C3%A1%C4%8Dek%C5%A0kol%C3%A1%C4%8Dek
https://www.youtube.com/watch?v=eeXaFeMV4-8&ab_channel=%C5%A0kol%C3%A1%C4%8Dek%C5%A0kol%C3%A1%C4%8Dek


PŘÍRODOVĚDA 

 

Probrané učivo: Ekosystém rybník - rostliny.  

PS po str. 27 

Ve středu 26.5. 2021 si napíšeme opakování ekosystému 

lidských obydlí. 

 

Budeme probírat: Ekosystém rybník - živočichové 

Učenice str. 65 – 66 

PS str. 28 
 

VLASTIVĚDA                

 

Probrané učivo: Český stát za vlády Lucemburků – Jan 

Lucemburský 

 

Budeme probírat: Český stát za vlády Lucemburků 

 - Karel IV. 

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. 
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