
IV. A 

TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Danuše Kozánková 

 
TÝDEN: 9. listopadu 2020 – 13. listopadu 2020 

 

INFORMACE PRO RODIČE: 

Úkolníček je platný pouze pro žáky, kteří nenavštěvují on-line 

výuku (nebo se jim na danou schůzku nepodaří připojit), ostatní 

pracují podle pokynů v on-line výuce. 

Prosím o pravidelnou kontrolu elektronické žákovské knížky. 

 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
 

 

A B C 

 

Pondělí 9. 11, 
PS str.18/cv. 3,4 
Učebnice str. 18/cv.3 – napsat do sešitu 
Procvičování pravopisu str. 9/ celá 
 
Úterý 10. 11.  
PS str. 18/cv.5 
Učebnice str. 19/cv. 4 – napsat do sešitu 
Procvičování pravopisu str. 10/ celá 
 
Středa 11.11. 
PS str. 19/ cv. 1, 2 
Učebnice str. 21/ cv. 3 – napsat do sešitu 
Procvičování pravopisu str. 12/ 1. sloupec 
 
Čtvrtek 12. 11. 
Procvičování pravopisu str. 12/ 2. sloupec 
PS str. 19/cv. 3 
Učebnice str. 21/ cv.4 
 
Pátek 13. 11.  
Učebnice str. 21/cv. 5 – napsat do sešitu 
PS str. 20/cv. 4,5 
Procvičování pravopisu str. 12/ 3. sloupec 
 
Sloh – středa 11. 11. 
PS str. 20/cv.1 – přihláška do kroužku 
 



 
ANGLIČTINA 

 

 

 
 

Skupina paní učitelky Fojtíkové: 

Úterý: 

 opakování slovíček lekce 9 
 čtení s porozuměním: Sports Star food - učebnice str. 44 

Čtvrtek: 

 jídlo na snídani, oběd a večeři  
 What do you like for breakfast? What do you like for lunch? What 

do you like for dinner? 
 procvičování v pracovním sešitě 

Pátek 

 dokončení lekce 9 
 příběh: My friend is a monster 

 Skupina paní učitelky Střelcové: 
 
Opakovací lekce – Review C 

Uč. str. 46 – Otázky opiš do sešitu a odpověz na ně podle sebe. 😊 

Uč. str. 47 – do sešitu vypiš všechna slovíčka, která jsou na obrázcích (30 
slov) 
PS str. 46, 47 
 
U10  Animal safari  !!! nová slovíčka !!! 
Uč. str. 48 – do slovníčku si vypiš názvy zvířat, vyhledej v pracovním 
sešitě ve slovníčku jejich výslovnost a překlad, vše zapiš. 
 
Do slovníčku si napiš: THERE IS – tam je (pro jednotné číslo) 
                                        THERE ARE – tam jsou (pro množné číslo) 
 Např. There is one elephatnt. Tam je jeden slon. 
            There are two lions. – Tam jsou dva lvi. 
 
Do sešitu zkus napsat věty podle obrázku na str. 48. 
 
 
V průběhu týdne zašlu na eŽK pracovní list. Prosim o jeho vyplnění a 
poslání zpět. 

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 

 

 

Pondělí 9. 11. 

PS str. 31/ celá 

PS str. 32/ cv. 1 

¨Matematické minutovky str. 6/cv. 12 

 

Úterý 10.11. 

PS str. 33/ celá 

PS str. 34/ cv. 2 

 

Středa 11. 11. 

PS str. 35/ celá 

Minutovky str. 7/cv.13 



Čtvrtek 12. 11.   

PS str. 36/ celá 

Minutovky str. 7/cv.14 

 

Pátek 13. 11.  

PS str. 32/ cv.3 

PS str. 40/ cv. 3,4,5,6 

PS str. 46/ celá  

 
PŘÍRODOVĚDA 

 

Středa 21. 10. 
1. Učebnice str. 15/ přečíst 

2. Doplň: (pracuj s učebnicí na str. 15) – obrázek nemusíš 

tisknou, do sešitu zapiš, co bys doplnil(a) do prázdných 

míst. 

 

 
3. Zapiš si zápis 

ŽIVOČICHOVÉ 

VLASTNOSTI ŽIVOČICHŮ 

1. Přijímají vodu a potravu 

2. Vylučují z těla různé látky 

3. Dýchají 

4. Reagují na změny v přírodě 

5. Pohybují se z místa na místo 

6. Pomocí smyslů přijímají informace o svém okolí 

7. Rostou a vyvíjejí se 

8. Rozmnožují se. 

Pátek 23.10. 
1. Přečti si učebnici str. 16 

2. PS str. 8/celá 

3. Zápis: 

 



Dělení živočichů 

- Podle vnitřní stavby těla: 

1. Obratlovci – mají kostru složenou z kostí 

2. Bezobratlí – nemají kosti ani obratle 

Obratlovci  

- Tělo obratlovců je složeno z hlavy, trupu a končetin 

( u některých druhů chybí). Většina obratlovců má 

ocas. 

- Obratlovci se dělí do skupin: 

a) Ryby 

b) Obojživelníci 

c) Plazi 

d) Ptáci 

e) savci 

 
 

VLASTIVĚDA                

 

Pondělí 9. 11.  

-známé lázně Luhačovice 

-dříve proslulá výroba bot 

 Pusťte si video: 

https://decko.ceskatelevize.cz/video/e216543112040008 

 

Čtvrtek 12.11 
1. Učebnice str. 16/ cv.1,2,3 – vypracuj do sešitu. 

 
 
 

VÝTVARNÁ 
VÝCHOVA 

Námět: RYBA 2 

Technika: kresba/malba 

Formát výkresu: A5/A4 

Úkol: viz zadání včetně příloh v elektronické žákovské knížce 

 
 

PRACOVNÍ 
VÝCHOVA 

Splň zadané úkoly: 

1. Uklízej si svůj pokoj 

2. Zeptej se rodičů, jestli s něčím nepotřebují pomoct. 

3. Pomoz s domácími pracemi. 

4. Splň rodičům jedno přání  

 

https://decko.ceskatelevize.cz/video/e216543112040008


 
 
HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Hudební výchova – listopad 

1. Poslech https://www.ceskatelevize.cz/ivysi-

lani/11806170696-hudebni-perlicky-pavla-

sporcla/217522161500011 

2. Vytleskej : 

 
3. Hledej zvuky podzimu – pracovní list máš ve výukových 

materiálech v elektronické žákovské knížce.  

4. Můžeš mi poslat na mail – kozankova@9zszlin.cz , jak 

zpíváš nějakou písničku nebo jak vytleskáš rytmus nebo 

jak hraješ na hudební nástroj a já to ráda ocením jednič-

kou . 

 
 

 
TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Zkus ujít denně alespoň 3000 kroků.  

Zacvič si: 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/13433515287-cviceni-se-

lvicaty/220553110050057 

 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/13433515287-cviceni-se-

lvicaty/220553110050058 
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