
IV. B 
TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Blanka Střelcová 

 

TÝDEN: 24. května – 28. května 2021 

    Prosím o pravidelné sledování e-ŽK.  

 Sraz dětí v pondělí 24. 5. bude v 7:40 hod před školou (z důvodu testování). 

 V minulém týdnu jsme se hodně potýkali se zapomínáním. Proto Vás prosím o 

pravidelnou kontrolu školních pomůcek. Děti často zapomínají sešity, pracovní 

sešity, učebnice i domácí úkoly. Některým chybí rýsovací potřeby (hlavně pravítka 

s ryskou a kružítka).  

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) 
 

Uč. str. 71 – pročíst si čas minulý 
Uč. str. 72/cv. 4 (přečti si a převeď do minulého času – ústně) 
Uč. str. 72/cv. 5 (do sešitu čtení/sloh) cvičení přines ke kontrole 😊 

Uč. str. 74/cv. 1  (do č. 2) cvičení přines ke kontrole 😊 

Uč. str. 74/cv. 4  (do č. 2) cvičení přines ke kontrole 😊 
 

PS po str. 30 
 

Procvičování pravopisu str. 30, 45, 46 
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. 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!! 

Skupinka p. uč. Šimperské 

 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 



 
MATEMATIKA 

 
1 2 3 

 

Probírané učivo:   Písemné násobení 

                          Písemné dělení 

Uč. str. 80/cv. 5 
Uč. str. 81/cv. 9, 10  
Vypracuj do sešitu matematiky zadané slovní úlohy. Nezapomeň na zápis, 
výpočet, odpověď. 

Uč. str. 81/cv. 15 cvičení přines ke kontrole 😊 
 
PS str. 38 – Geo (převody jednotek obsahu) 
PS str. 42, 43 
PS str. 56, 57  
 
Matematické minutovky str. 22, 23, 24 
 
Každý týden píšeme 1 – 2 minutovky. 

 

PŘÍRODOVĚDA 

 

Probrané učivo: Ekosystém lidských obydlí.  
PS po str. 27 
Ve středu 26.5. 2021 si napíšeme test - Ekosystému lidských obydlí. 
 
Budeme probírat: Ekosystém rybník - živočichové 

Učenice str. 65 - 66 
PS str. 28 (celá) 

 

VLASTIVĚDA                

 

ROZVOJ ČESKÉHO STÁTU VE 13.STOLETÍ 
- Vznik měst, kostelů a hradů (města byla opevněna hradbami) 

PŘEMYSL OTAKAR I. 
-vládl koncem 12.století a počátkem 13.století 
- roku 1212 získal Zlatou bulu sicilskou – královský titul se dědí z otce na syna, 
nezávislost Českého království 
VÁCLAV I. 
-byl synem Přemysla Otakara I. 
-měl sestru Anežku 
-v době jeho vlády se v Čechách těžilo hodně stříbra 
ANEŽKA ČESKÁ 

-založila v Praze Anežský klášter 
-celý život se věnovala péči o chudé a nemocné 
PŘEMYSL OTAKAR II. 
-král železný (rytíři v brnění) a zlatý (bohatý) 

-zemřel v bitvě na Moravském poli 1278 

VÁCLAV II. 
-syn Přemysla Otakara II. 
-schopný politik a diplomat 
-nechal razit pražské groše (kutná Hora) 

VÁCLAV III. 
-syn Václava II. 
-roku 1306 byl v Olomouci zavražděn 
-konec vlády Přemyslovců (vymřeli po meči) 
 

Uč. str. 21–23 (přečti si a do sešitu vypracuj otázky na str. 23) 

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. 

 


