
IV. B 
TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Blanka Střelcová 

 

TÝDEN: 7. června – 11. června 2021 

    Prosím o pravidelné sledování e-ŽK.  

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

testování antigenními testy). Poté bude následovat testování 

PIRLS – čtenářská gramotnost. Informace k testování jsem vám 

zaslala do eŽK. 

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 – mluvnické kategorie (osoba, číslo, čas) 
                              Stavba věty – věta jednoduchá, souvětí (větné vzorce) 
                              Podmět a přísudek 
 
Uč. Str. 80/cv. 9, 10, 11 (možnost si udělat v době nepřítomnosti) 

Uč. Str. 81, 82 – Podmět a přísudek  

(možnost si udělat v době nepřítomnosti cv. 2, 3)                                 

PS po str. 33 
Procvičování pravopisu str.  49, 52 
 
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 (opakuj si ústní i písemnou formu) 

 Pokyny + zápor (procvičuj!) 

Např. Drink lots of water.  

          Don´t drink lots of water. 

 Healthy and unhealthy things 

 Dokončení lekce 

!!! V úterý  5. 6. testík ze slovíček U3 + povely!!! 

Skupinka p. uč. Šimperské 

 Slovní zásoba L3 (opakuj si ústní i písemnou formu) 

 Pokyny + zápor (procvičuj!) 

Např. Drink lots of water.  

          Don´t drink lots of water. 



 Dokončení lekce 

!!! V pátek 11. 6. testík ze slovíček U3 !!! 

 
MATEMATIKA 

 
1 2 3 

 

Probírané učivo:   Písemné násobení 

                          Písemné dělení 
                                      Zlomky 
PS str. 56, 57 
PS str. 44, 45, 46 
 
G – Opakujeme konstrukci obdélníku, čtverce, výpočet jejich obvodu a 
obsahu. Konstrukci osy úsečky. 
 
V matematických minutovkách procvičuj pamětné a písemné násobení a 
dělení – cvičení, která ti chybí. 
 
Matematické minutovky str. 26, 27 
 
Každý týden píšeme 1 – 2 minutovky. 

 

PŘÍRODOVĚDA 

 

Máme probráno: Ekosystém potoků a řek 

PS po str. 29 
Budeme probírat: 
Člověk a příroda: učebnice str. 70 
PS str. 30 
 
Ve středu 9.6.2021 budeme společně pracovat na otázkách k ekosys-
tému rybník. Bude se jednat o skupinovou práci, žáci budou odpovědi 
hledat v sešitech nebo v učebnici.  
 

 

VLASTIVĚDA                

 

Máme probráno: Český stát za vlády Lucemburků 

(uč. str. 25 – 28) 
 

Ve čtvrtek 10.6. si napíšeme krátký testík o těchto panovnících. 
 

Probírané učivo: Život ve středověku + gotický sloh 

(uč. str. 30 - 32) 

 
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. 

 
 
 


