
IV. A 

TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Danuše Kozánková 

 
TÝDEN: 14. června  2021 – 18. června 2021 

 

INFORMACE PRO RODIČE. 

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

Veškeré probírané učivo najdete v předcházejících úkolníčcích. 

Vybíráme 25 Kč na školní fotografii. Vybíráme 70 Kč na výukový program Dravci. 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
 

 

A B C 

 

Probrané učivo:  
 

Věta jednoduchá, souvětí, podmět a přísudek, větné vzorce 
 

Probíráme: S dětmi stále opakujeme koncovky podstatných 

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

rod, vzor). Dále procvičujeme mluvnické kategorie u sloves 

(osoba, číslo a čas). Věta jednoduchá, souvětí, větné vzorce a 

podmět a přísudek 

Nové učivo – shoda podmětu s přísudkem 
 

Máme hotovo:  

Učebnice po str. 88 

PS po str. 34 

Procvičování pravopisu po str. 33  
 

Budeme probírat: 

Učebnice po str. 90 

PS po str. 37 

Procvičování pravopisu po str. 44 
 

Čtení –  

Čítanka – str. 136-140 
 

Sloh –   

Máme probráno – Pozvánku 

Popis osoby – Den otců 
 

ANGLIČTINA 
 

 

 
 

Skupina: p. uč. Fojtíkové 
 

Lekce 4 - My town 

slovní zásoba 

předložky místa a popis města: Where is the café? 

popis směrů 

 
Skupinka p. uč. Střelcové  

 U4 – In my town (nová slovíčka) + nové předložky 

           (uč. str. 20, 21) 



 V tomto týdnu budeme hodně opakovat, zejména učivo a 
slovíčka CHIT CHAT 2 (U1 – U3) 

 Procvičuj zadané věty (opakování) 

Ve čtvrtek 17. 6. budeme psát testík z vět, které jsme společně 
vypracovávali ve škole. Žáci mají listy s větami uložené 
v učebnici nebo v sešitě AJ. 

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 

 

Probrané učivo: písemné dělení jednociferným dělitelem, 

v geometrii obvody čtverce, obdélníku, trojúhelníku, osu 

úsečky. 

Probíráme: násobení a dělení do milionu zpaměti, zlomky, 

písemné dělení jednociferným dělitelem se zbytkem. 
 

Máme hotovo: 

PS  str. 43 ( str. 20 - 21 jsme zatím vynechali) 

Matematické minutovky po str. 21 ( str. 6 -9 jsme zatím 

vynechali 
 

Budeme probírat: 

PS  str.  20-21 

PS str 44-49 - zlomky  

PS str. 37 – 39 – obsahy - geometrie 

Matematické minutovky str. 8-10 
PŘÍRODOVĚDA 

 

Máme probráno: Člověk a příroda:  význam lesů a půdy 

PS po str. 29  

Budeme probírat: Člověk a příroda: význam vodních ploch, 

jak chránit přírodu 

 učebnice str. 71 

 PS str. 30  
 

VLASTIVĚDA                

 

Probrané učivo: Český stát za vlády Lucemburků 

 

Budeme probírat: Husitské války 

Učebnice po str. 34 - 37 

 
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 

Filmová hudba  

Hudební nauka 

PRACOVNÍ 
VÝCHOVA 

Pracovní výchova bude odučena ve škole. 

 
 

mailto:janikova@9zszlin.cz

