
 

IV. B 
TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Blanka Střelcová 

 

TÝDEN: 14. června – 18. června 2021 

    Prosím o pravidelné sledování e-ŽK.  

 Sraz dětí v pondělí 14. 6. bude v 7:40 hod před školou (z důvodu testování 

antigenními testy).  

 V pondělí 14.6. a v úterý 15.6. se uskuteční v době od 15:00 – 18:00 on-line 

konzultace s rodiči. Informace naleznete na webových stránkách naší školy. 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
 

 

A B C 

 

Probírané učivo:  Koncovky podstatných jmen, vyjmenovaná slova (stále  
                              opakujeme) 
                              Stavba věty – věta jednoduchá, souvětí (větné vzorce) 
                              Podmět a přísudek 
                              Shoda podmětu s přísudkem 
 

Uč. Str. 83–85 – Shoda podmětu s přísudkem  

(možnost si udělat v době nepřítomnosti str. 83/cv. 2, str. 84/cv. 2, 3)                                 

PS po str. 35 
Procvičování pravopisu str.  50, 51 
V tomto týdnu prosím o odevzdání čtenářských deníků (2 libovolné knihy). 

 
Diktáty budeme psát vždy ve středu. 
Každý týden píšeme 1-2 pravopisná cvičení (doplňování, opis atd.) 

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

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. 

          Skupinka p. uč. Šimperské 

 Opakování L3!!!     V úterý 15.6. testík! 

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

           (uč. str. 20, 21) 



 
MATEMATIKA 

 
1 2 3 

 

Probírané učivo:   Písemné násobení 
                              Písemné dělení 
                                      Zlomky 

PS str. 57 
PS str. 44 – 48 
 
Matematické minutovky str. 26, 27 
 
V matematických minutovkách procvičuj pamětné a písemné násobení a 
dělení – cvičení, která ti chybí. 
 
 
G – Opakujeme konstrukci obdélníku, čtverce, výpočet jejich obvodu a 
obsahu. Konstrukci osy úsečky. 
 

Ve středu 16. 6. budeme psát testík z geometrie. (Konstrukce obdélníku 
a čtverce, výpočet jejich obvodů a obsahů, osa úsečky)!!! 
 
Každý týden píšeme 1 – 2 minutovky. 

 

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                

 

Máme probráno: Lucemburkové. Život ve středověku. Gotický  
                           sloh. 
Budeme probírat: Husitské války 

 
Uč. str. 34-36 
 
V pondělí 14.6. si budu vybírat sešity ke kontrole. Prosím od 
doplnění všech zápisů.  

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. 

 
 
 


