
IV. B 
TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Blanka Střelcová 

 

TÝDEN: 31. května – 4. června 2021 

    Prosím o pravidelné sledování e-ŽK.  

 Sraz dětí v pondělí 31. 5. bude v 7:40 hod před školou (z důvodu testování). 

 I 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) 
Stavba věty – věta jednoduchá, souvětí 
Podmět a přísudek 
 
Uč. str. 78/cv. 1 (vypiš slovesa z textu, urči u nich osobu, číslo a čas) 
                             Ve cvičení si řekni, které věty jsou jednoduché a které 
jsou souvětí. 
Uč. str. 78/cv. 2 (ústně) 
Uč. str. 78/přečti si žlutou tabulku a opiš do sešitu č. 1 
Uč. str. 79/přečti si žlutou tabulku a opiš do sešitu č. 1 
Uč. str. 79/cv. 7 – opiš i s čárkami do sešitu č. 1 
Uč. str. 80/ přečti si žlutou tabulku i příklady pod ní. 
Uč. str. 80/cv. 9 – do sešitu č. 1 cvičení přines ke kontrole 😊 

Uč. str. 80/cv. 10 – do sešitu č. 1 cvičení přines ke kontrole 😊 

Uč. str. 81 – pročti si žluté tabulky 
Uč. str. 81/cv. 2 – do sešitu č. 1 
Uč. str. 81/cv. 3 – do sešitu č. 1 cvičení přines ke kontrole 😊 
 

PS po str. 32 
Procvičování pravopisu str. 47, 48, 49 
 

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 
 Slovní zásoba L3 (průběžně se uč ústní i písemnou formu) 

 Uč. str. 14, 15, 16 

 Pokyny + zápor (procvičovat) 

Např. Drink lots of water.  



          Don´t drink lots of water. 

!!! Ve čtvrtek 3. 6. testík ze slovíček U3 !!! 

Skupinka p. uč. Šimperské 

 Slovní zásoba L3 (průběžně se uč ústní i písemnou formu 

 Uč. str. 14, 15 

 Pokyny + zápor 

Např. Drink lots of water.  

          Don´t drink lots of water. 

 Vypracuj pracovní listy str. 14, 15 

 
MATEMATIKA 

 
1 2 3 

 

Probírané učivo:   Písemné násobení 

                          Písemné dělení                     

Uč. str. 77/cv. 13, 14 
Uč. str. 78/cv. 22 
Uč. str. 87/cv. 21 
 
G – Zopakuj si osu úsečky https://www.youtube.com/watch?v=yYJ7UzYnpV4 

- Rýsuj podle pokynů z videa. Narýsuj dvě libovolné úsečky a jejich osy. 
- Utvary souměrné podle osy 
https://edu.ceskatelevize.cz/video/6001-ucitelka-4-tr-utvary-soumerne-podle-osy 
https://edu.ceskatelevize.cz/video/6001-ucitelka-4-tr-utvary-soumerne-podle-osy 
 

Uč. str. 99/cv. 3 – do sešitu co nejpřesněji překresli daná písmena, která jsou 
osově souměrná a vyznač jejich osy souměrnosti. 

PL nalep do sešitu, vypracuj a přines ke kontrole 😊 
 
PS str. dokonči všechna cvičení po str. 43 
 
Matematické minutovky str. 25 
 
Každý týden píšeme 1 – 2 minutovky. 

 

PŘÍRODOVĚDA 

 

Máme probráno: Ekosystém rybník - rostliny, živočichové 

PS po str. 28 

Budeme probírat: Ekosystém potok a řeka - učebnice str. 67,68 

PS str. 29 
 

Ve středu 9.6.2021 si napíšeme test - Ekosystém rybník 
 

VLASTIVĚDA                

 

ČESKÝ STÁT ZA VLÁDY LUCEMBURKŮ 

JAN LUCEMBURSKÝ 

Jeho ženou byla Eliška Přemyslovna (sestra Václava III.). Spolu měli syna 
Václava (Karla IV.). 
Byl významným bojovníkem. Účastnil se bitev a rytířských turnajů. 
Říkalo se mu „král cizinec“, protože se v Čechách pohyboval velmi málo. 
Zemřel v bitvě u Kresčaku. Po jeho smrti nastoupil na trůn jeho syn 
Václav (Karel IV.). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yYJ7UzYnpV4
https://edu.ceskatelevize.cz/video/6001-ucitelka-4-tr-utvary-soumerne-podle-osy
https://edu.ceskatelevize.cz/video/6001-ucitelka-4-tr-utvary-soumerne-podle-osy


KAREL IV. 

Syn Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského. 
Od sedmi let žil ve Francii (odtud jméno Karel). Byl velmi vzdělaný, 
snažil se udržet mír (vynikající diplomat). Stal se římským císařem (roku 
1346) a českým králem (roku 1347).  
ZÁSLUHY KARLA IV. 

Nechal opravit Pražský hrad, založil Nové Město pražské, nechal 
postavit Karlův most, Chrám sv. Víta, Karlštejn. 
Nechal zhotovit korunovační klenoty – nejdůležitější je koruna 
svatováclavská. 
Roku 1348 založil v Praze první univerzitu ve střední Evropě – Karlova 
univerzita a kolej Karolinum. Karel IV. byl nejvýznamnějším 
panovníkem a je nazýván Otcem vlasti.  
 
Přečti si v učebnici str. 25, 26, 27 
 
Podívej se na videa:  
https://www.youtube.com/watch?v=vdDj2-
cYVsA&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=37  

• Karel IV. kariéra 

https://www.youtube.com/watch?v=L8aMBOjVgYA&list=PLnplwgXmL6
76ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=38 

 

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. 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vdDj2-cYVsA&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=vdDj2-cYVsA&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=L8aMBOjVgYA&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=L8aMBOjVgYA&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=38

