
IV. B 
TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Blanka Střelcová 

 

TÝDEN: 21. června – 25. června 2021 

    Prosím o pravidelné sledování e-ŽK.  

 Sraz dětí v pondělí 21. 6. bude v 7:40 hod před školou (z důvodu testování 

antigenními testy).  

Organizace konce školního roku: 

25. 6. Seiferos (první dvě vyučovací hodiny se učíme podle rozvrhu. Po skončení akce 

cca v 11:30 h děti odchází domů.) 

28. 6. Výměna učebnice (Prosím o kontrolu všech učebnic, o zalepení rozpadlých 

stránek, o vygumování popsaných stránek a o kontrolu časové osy a vlastivědné mapy 

v učebnicích vlastivědy. Výuka končí v 11:35 h.) 

29. 6. Cvičení PO a den se třídou. (Půjdeme opékat špekáčky, popř. cokoliv jiného, co 

mají děti rády. Vyučování končí v 11:35 h.) 

30. 6. Vysvědčení – končíme po rozdání vysvědčení. 

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 
 

PS – dokončení 
Procvičování pravopisu – dokončení  
 
V tomto týdnu prosím o odevzdání čtenářských deníků (2 libovolné knihy). 

 

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

Skupinka p. uč. Střelcové 

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

- dokončování lekce 

 Opakování učiva CHIT CHAT 2 

 

Skupinka p. uč. Šimperské 

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

     - dokončování lekce 

 Opakování učiva CHIT CHAT 2 



 
MATEMATIKA 

 
1 2 3 

 

Probírané učivo:   Písemné násobení 
                              Písemné dělení 
                                      Zlomky 

PS – dokončení 
 
Matematické minutovky - dokončení 
 
V matematických minutovkách procvičuj pamětné a písemné násobení a 
dělení – cvičení, která ti chybí. 
 

 

PŘÍRODOVĚDA 

 

 
Opakování učiva 4. ročníku 
Dokončení PS 

 

VLASTIVĚDA                

 

Husitské války 
České země po husitských válkách 
 
Uč. str. 36 - 39 
 

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. 

 
 


