
IV. B 
TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Blanka Střelcová 

 

TÝDEN: 3. května – 7. května 2021 

    Prosím o pravidelné sledování e-ŽK.  

 Týdenní úkolníček je určený pouze pro děti, které se neúčastní on-line výuky, nebo které 
se daný den nemohou na on-line výuku připojit. 

 Pokud jsou děti na on-line výuce, vypracovávají z tohoto úkolníčku pouze úkoly do VV, 
PV a TV.   

 Sraz dětí v pondělí 3. 5. je v 7:40 hod před školou!!! 

Testování žáků podle pokynů MŠMT ČR probíhá od 3.5.2021 jednou týdně (v pondělí nebo při prvním 

příchodu žáka v daném týdnu do školy). 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
 

 

A B C 

 

Probírané učivo:  Podstatná jména (rod, číslo a pád) 
                              Vzory podstatných jmen rodu středního, ženského, mužského 
Pondělí 
Uč. str. 64/cv. 7 (do sešitu č. 2) 
Procvičování pravopisu str. 31 (zkontroluj si podle řešení vzadu v sešitku str. 57) 
a napiš si počet chyb pod každý sloupeček  
 
Úterý 
Uč. str. 65/cv. 2 (do sešitu č. 2) 
Uč. str. 66/ přečti si tabulku o slovesech a zapiš si do č. 1 
 
SLOVESA 

- Časují se 
- Vyjadřují osobu, číslo a čas 
- Slovesný tvar, u kterého můžeme určit osobu, číslo a čas -  TVAR URČITÝ 
- Slovesný tvar, u kterého nemůžeme vyjádřit osobu, číslo a čas – TVAR 

NEURČITÝ (např. infinitiv) 
 

- U sloves v infinitivu neurčujeme osobu, číslo ani čas!!!! 
 
PS str. 24/cv. 1 
 
Středa 
PS str. 24/cv. 2, 3 
Procvičování pravopisu str. 32 (zkontroluj si podle řešení vzadu v sešitku str. 57) 
a napiš si počet chyb pod každý sloupeček  

 
Čtvrtek   
Uč. str. 67 - přečti si žlutou tabulku a zapiš si (do sešitu č. 1) 
 
JEDNODUCHÉ TVARY - tvary sloves, které jsou vyjádřeny jedním slovem (počítá, 
zazvoníme, přijďte) a tvary se zájmenem se, si (těšíte se, dopřejeme si) 
SLOŽENÉ TVARY – tvary sloves vyjádřené více slovy (nebudu zpívat, donesli 
jsme, bál by se) 
Všechny tvary sloves v čase minulém považujeme za tvary složené. 
PS str. 25/1, 2 
 
Pátek 
Procvičování pravopisu str. 33 (zkontroluj si podle řešení vzadu v sešitku str. 57) 
a napiš si počet chyb pod každý sloupeček  



 
Uč. str. 67 – ZVRATNÁ SLOVESA (do č. 1) 
Slovesa, která jsou spojena se zájmenem se, si – zvratná slovesa. 
Slovesa s těmito zájmeny považujeme za tvar jednoduchý. (mýlí se) 
 
Uč. str. 67/cv. 2 (do č. 1 – pod zápis) vypiš zvratná slovesa z textu. 
PS str. 25/cv. 1 
 
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 

 U2 – What´s in the house?  

 Uč. str. 11 – přečíst + zkusit přeložit. Najít si ve slovníčku (dostali jste 

s učebnicí nakopírovaný) neznámá slova, zapsat do vocabulary. 

 Do sešitu AJ – ze str. 11 si obkresli tabulku vedle písničky (IN, UNDER, 

BEHIND, ON). Napiš si nadpis Prepositions – předložky 

 Napiš 8 vět o vašem domě s použitím těchto předložek a s použitím 

vazby There is/there are.  

 Vypracovat pracovní list za úkolníčkem 

 Uč. str. 12 – přečti si Andrea´s house + vypracuj úkol pod obrázkem 

 Učit se slovíčka U2 (i psanou formu) 

Skupinka p. uč. Šimperské 

 Uč. str. 11 + slovní zásoba 

 Uč. str. 12 – přečti si Andrea´s house + vypracuj úkol pod obrázkem 

 Napiš 8 vět o vašem domě s použitím těchto předložek a s použitím 

vazby There is/there are.  

 dokonči pracovní listy za úkolníčkem 

 Učit se slovíčka U2 (i psanou formu) 

 
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. 41/cv. 2 (do sešitu M) 
Matematické minutovky str. 15 
 
Úterý 
Uč. str. 42/cv. 2 
PS str. 29/cv. 2 (první řádek) 
 
Středa 



PS str. 29/cv. 2 (druhý řádek) 
PS str. 18 
Čtvrtek  
Písemné dělení 
https://www.youtube.com/watch?v=yzNEt1-St5w (pokud můžeš, podívej se na 
video) 
 
Uč. str. 23/1 nastuduj si 
Uč. str. 23/cv. 2 
 
Pátek 
PS str. 29/cv. 3 
https://www.youtube.com/watch?v=-tN_ApuBYBU 
(podívej se na video a zkoušej do sešitu M počítat dané příklady spolu 
s videem) 
PS str. 40/cv. 1 
 
Každý týden píšeme 1 – 2 minutovky. 

 

PŘÍRODOVĚDA 

 

Úterý – 
1. Učebnice str. 58/ přečíst 

2. PS str. 26/ cv. 1 

3. Zapiš si zápis: 

ZVÍŘATA CHOVANÁ PRO RADOST – DOMÁCÍ MAZLÍČCI 

- Chováme je pro vlastní potěšení, aby s námi společně žili v naší 

domácnosti nebo v blízkosti našeho příbytku. 

- Při výběru bychom měli zvážit, zda máme prostředky pro uspo-

kojení všech potřeb a zda se o ,,mazlíčka“ dokážeme postarat.  

4. Popiš svého domácího mazlíčka, pokud žádného nemáš, popiš 

takového, kterého by sis přál(a). 

Středa – 
1. Test – Společenství park 

2. Učebnice str. 59 

3. PS str. 26/cv. 2,3 

4. Zapiš si zápis: 

PES DOMÁCÍ 

- Má výborný čich a sluch, rozlišujeme různá plemena ( pracovní, 

lovecká a společenská), savec 

KOČKA DOMÁCÍ 

- Výborně vidí, hmatové vousky jí usnadňují pohyb ve tmě, 

tělo uzpůsobeno k lovu, savec 

 

VLASTIVĚDA                

 

Zápis do sešitu: 

Vznik českého státu, vláda přemyslovských knížat 

Kolem 10. století vládne v Čechách rod Přemyslovců. 

BOŘIVOJ A LUDMILA 

První Přemyslovec byl kníže Bořivoj. 

https://www.youtube.com/watch?v=yzNEt1-St5w
https://www.youtube.com/watch?v=-tN_ApuBYBU


Spolu s manželkou Ludmilou začali v Čechách šířit křesťanství a 

zakládali kostely. 

SPYTIHNĚV 

Usedá na trůn po Bořivojově smrti. Zemřel bezdětný, proto se vlády ujal 

jeho bratr Vratislav I. 

VRATISLAV A DRAHOMÍRA 

Manželkou Vratislava byla kněžna Drahomíra. 

Jejich syna Václava vychovávala babička Ludmila.  

VÁCLAV 

Byl velmi vzdělaný. Jeho babička ho naučila číst a psát. 

Německému králi Jindřichovi platil tribut (poplatek za mír). To se 

nelíbilo jeho bratru Boleslavovi a nechal ho zavraždit r. 935 ve Staré 

Boleslavi. Ludmila i Václav byli prohlášeni za svaté. 

Památku sv. Václava si připomínáme statním svátkem dne 28. září. 

 

Přečti si v učebnici str. 16 

Podívej se na video: https://www.youtube.com/watch?v=KpEvNhmciNs 

Pracovní 
výchova 

Téma v prezenční výuce: 

Den matek – stříhání, lepení 😊 

Pokud nemáš, dokonči si: 

Zajíc s brýlemi 

 

Pomůcky: 

2x bílý papír A4 

Černý fix (tužka, centropen) 

Nůžky, lepidlo, pastelky (voskovky) 

 

Postup: 

1.Za úkolníčkem, v Teamsech i v eŽK najdeš šablonu zajíčka i brýlí. 

2. pokud si šablonu nemůžeš vytisknout, zkus si jednoduše zajíčka 

namalovat na zvláštní papír. 

3. Tužkou nebo centropenem nebo černým fixem kresli na zajíce vzory 

podobně jako na obrázku. 

4. Podle šablony na brýle si namaluj brýle a vybarvi je. 

5. Na druhý papír A4 si namaluj barevné pozadí. 

6. Vystřihni zajíčka i brýle a nalep na papír s barevným pozadím. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KpEvNhmciNs


 
 

Výtvarná 
výchova 

Výtvarná soutěž Cestou dvou bratří 
Cestou dvou bratří - výtvarná soutěž pro děti I. stupně ZŠ, MŠ a ZUŠ - 
Velehrad 2020 - Dny lidí dobré vůle 4. - 5. července 2021  
V prezenční výuce žáci ztvární námět: Namaluj, co dobrého jsi pro 
někoho udělal. Mgr. Marie Janíková 
 

Hudební 
výchova 

       

      Orchestr, dechové a strunné nástroje, poslech. 

Tělesná 
výchova 

        

        Kruhový trénink podle zadání ve škole. (Tabata) 

 
 
 
 

http://www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule/cestou-dvou-bratri-vytvarna-soutez
http://www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule/cestou-dvou-bratri-vytvarna-soutez


 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


