
IV. A 

TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Danuše Kozánková 

 
TÝDEN: 11. ledna  2021 – 15. ledna 2021 

 

INFORMACE PRO RODIČE: 

Prosím o pravidelnou kontrolu elektronické žákovské knížky (alespoň 2x týdně). 

Některé děti nemají z distanční výuky dokončená cvičení, prosím o doplnění. 

Veškeré probírané učivo najdete v předcházejících úkolníčcích. 

V úterý 12. ledna 2021 budou probíhat on-line třídní schůzky přes MS TEAMS. 

Bližší informace zašlu do EŽK. 

Online výuka bude probíhat podle stejného rozvrhu hodin jako v listopadu 2020. 

Rozvrh hodin je zveřejněný na stránkách školy.  

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
 

 

A B C 

 

Pondělí 

Učebnice str. 34/cv.2 – napsat a poslat 

PS str. 33/cv. 1,2 

PS str. 34/cv. 3 

 

Úterý  

Učebnice str. 36/cv. 4 – napsat a poslat 

PS str. 34/cv. 4,5 

 

Středa  

Učebnice str. 36/cv. 5 – napsat a poslat 

PS str. 35 cv. 6,7 

Procvičování pravopisu str. 28/ 2. sloupeček 

 

Čtvrtek 

Učebnice str. 36/cv. 8 a), b), c)– napsat a poslat 

PS str. 35/cv. 8,9 

 

Pátek 

Učebnice str. 38/cv. 5 a), b), c) – napsat a poslat 

PS str. 35/cv. 10 

Procvičování pravopisu str. 28/ 3. sloupeček 

 

Čtení – čítanka str. 75/ přečíst a do sešitu odpovědět na 

otázky pod textem. 

 

Sloh – učebnice str. 43/cv. 1 a) – pracuj do sešitu slohu a pošli 

ke kontrole 

V úterý si napíšeme doplňovací cvičení. 



 
ANGLIČTINA 

 

 

 
 

Úterý: 

slovní zásoba 11 lekce - procvičování 

předložky IN, ON - procvičování, čtení s porozuměním 

 

Čtvrtek: 

předložky IN, ON - práce s textem a mluvení: Where is ....? 

otázka a odpověď: How many .... are there? 

 

Pátek: 

Procvičování otázky a odpovědi: How many ... are there? 

Procvičování vazby THERE IS, THERE ARE - kladné tvary 

i otázky a krátké odpovědi 
 

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 

 

Pondělí 

PS str. 8 

Minutovky str. 18/cv.36 

 

Úterý 

PS str. 9 

Minutovky str. 19/celá 

 

Středa 

PS str. 10 

Minutovky str. 20/celá 

 

Čtvrtek  

PS str. 11 

Minutovky str. 21/ celá 

 

Pátek – geometrie 

PS str. 15/ celá 

 

Tento týden budeme psát desetiminutovku . 
PŘÍRODOVĚDA 

 

Středa 

1. Test – ekosystém les - rostliny 

2. Zapiš si zápis do sešitu: 

PŘÍRODA V ZIMĚ 

3. V zimě hovoříme o období zimního klidu v pří-

rodě. 

ŽIVOČICHOVÉ V OBDOBÍ ZIMNÍHO KLIDU 

4. Studenokrevní živočichové – teplota klesá podle 

okolního prostředí, zimu přežívají ve stavu str-

nulosti ukryti ve skrýších 

 



5. Teplokrevní živočichové – dokáží si udržet stá-

lou tělesnou teplotu. Podle toho, jakým způso-

bem prožijí, zimu je dělíme:  

6. Pohybující se ve volné přírodě 

7. Upadající do zimního spánku 

8. Odlétající do teplých krajin 

 

3. Učebnice str. 28/ přečíst 

4. PS str. 13/cv. 2 (pracuj s učebnicí na str. 28) 

Pátek 

1. Zapiš si zápis: 

POMÁHÁME ŽIVOČICHŮM 

- Přes zimu volně žijící živočichy přikrmujeme 

- Ptákům dáváme semena rostlin nebo lůj 

- Lesní býložravé zvěři dávají lesníci seno, kaštany 

nebo žaludy 

Stopy lesních živočichů – vyber si jedny stopy 

z učebnice str. 28 a nakresli je do sešitu. 

2. učebnice str. 30/ přečíst 

3. PS str. 14/cv. 1 

 
 

VLASTIVĚDA                

 

Pondělí 11. 1. 2021 

1. Učebnice str. 28/ přečíst 

2. Zapiš si zápis 

A.POVRCHOVÁ VODA 

1.Vodní toky – potok, řeka 

2.Vodní nádrže – jezera, rybníky, přehrady 

B.PODPOVRCHOVÁ VODA 

1.V půdě – půdní voda 

2.Podzemní voda 

3. vypracuj úkoly: 

 
 

Čtvrtek 14. 1. 2021 

1. Učebnice str. 29 

2. Zapiš si zápis do sešitu: 

VLTAVA 

Nejdelší řeka, pramení na Šumavě, u Mělníka se vlévá 

do Labe. 

Levé přítoky: Otava, Berounka 

Pravé přítoky: Malše, Lužnice, Sázava 



LABE 

Pramení v Krkonoších, odtéká do Německa. 

Levé přítoky: Ohře, Vltava, Bílina 

Pravé přítoky: Cidlina, Jizera, Ploučnice 

MORAVA 

Pramení pod Kralickým Sněžníkem, odtéká na Sloven-

sko. 

Levé přítoky: Desná, Oskava, Bečva 

Pravé přítoky: Haná, Dyje 

ODRA 

Pramení v Oderských vrších, odtéká do Polska. 

Levé přítoky: Opava 

Pravé přítoky: Ostrava, Olše 

 
VÝTVARNÁ 
VÝCHOVA 

 
 

Výtvarnou výchovu vyučuje Mgr. Marie Janíková, mail: 
janikova@9zszlin.cz 
 
Termín od 11.1. do 15.1. 
 
Téma: Zimní čas – čas 
pohádek 
Námět: Oblíbená 
pohádková postava 
Technika: látková koláž 
Pomůcky a potřeby: 
oblíbená pohádková 
knížka, zbytky látek, 
zbytky vlny nebo 
bavlnky na vlasy, nůžky, lepidlo Herkules, měkká tužka, vodové 
barvy, kulatý štětec, kelímek na vodu (např. od jogurtu), fixy, 
výkres A4 
Motivace: 
Každý z vás určitě viděl alespoň jednu pohádku o vánočních 
prázdninách nebo si přečetl pohádkovou knížku. Jaký je váš 
nejoblíbenější pohádkový hrdina? Kterou pohádkovou postavou 
byste se chtěli na pár dnů stát a proč? 
Postup: 

1. Připravte si látku a měkkou tužku. Vybraného hrdinu si 

nakreslete na látku. Každá část těla bude však nakreslena 

na jiný kus látky. 

2. Jednotlivé části těla vystřihněte. 

3. Jednotlivé části poskládejte na výkres tak, aby byla posta-

vička umístěna spíše ve spodní části výkresu a uprostřed.  

4. Jednotlivé části nalepte na výkres. Vlasy lze vytvořit 

z vlny/bavlnky. 

Tato fotka od autora Neznámý autor s licencí CC BY-ND 

http://jarbora.deviantart.com/art/Kremilek-a-Vochomurka-210117489
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/


5. Fixou můžete dokreslit detaily obličeje i těla. 

6. Pozadí domalujte vodovými barvami. 

7. Po zaschnutí barvy se podepište tužkou vpravo dole 

(jméno, příjmení, třída). 

8. Moc se těším na vaše koláže po návratu do školy. 😊 

 

Mgr. Marie Janíková 

Termín od 18.1. do 22.1. 
 
Téma: Zimní čas – čas pohádek 
Námět: Obydlí pohádkové postavy 
Technika: papírová koláž 
Pomůcky a potřeby: oblíbená pohádková knížka, barevné 
papíry, staré noviny a časopisy, nůžky, lepidlo Herkules, měkká 
tužka, vodové barvy, kulatý štětec, 
kelímek na vodu (např. od jogurtu), 
fixy, výkres A4/A3 
Motivace: 
Kde bydlí váš nejoblíbenější pohádkový 
hrdina? V jakém prostředí (obydlí a 
prostoru) žije pohádková postava? 
V chaloupce u lesa, nebo na zámku se 
zahradou, anebo v rybníce, na jehož 
březích rostou vrby? 
 
Postup: 

1. Připravte si barevné papíry, noviny, výstřižky z časopisů a 

měkkou tužku. Prostředí, v němž pohádková bytost pře-

bývá, vytvořte tak, že každou část obydlí bude představo-

vat jiný výstřižek z papíru. 

2. Jednotlivé části obydlí vystřihněte. 

3. Jednotlivé části poskládejte na výkres tak, aby bylo obydlí 

umístěno spíše ve spodní části výkresu a uprostřed.  

4. Jednotlivé části nalepte na výkres.  

5. Fixou můžete dokreslit detaily obydlí (střešní tašky aj.). 

6. Pozadí domalujte vodovými barvami. 

7. Po zaschnutí barvy se podepište tužkou vpravo dole 

(jméno, příjmení, třída). 

8. Buďte originální! 

9. Moc se těším na vaše koláže po návratu do školy. 😊 

Mgr. Marie Janíková 
 

Tato fotka od autora Neznámý 
autor s licencí CC BY-SA-NC 

http://www.askatechteacher.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


 
TĚLESNÁ 
VÝCHOVA 

 
 

Milí žáci, posílám vám tipy na cvičení doma, sestavu můžete 

doplnit cviky, které znáte ze školy nebo ze sportovních od-

dílů. Malá cvičitelka na videu sice mluví slovensky, určitě jí 

budete rozumět. Lze tam najít i další díly tohoto cvičení. Tak 

mnoho zdaru a nic doma nerozbijte. Pokud budete mít mož-

nost jít se ven projít nebo proběhnout, bude to lepší než 

doma u počítače. Můžete mi poslat zprávu, jak se vám daří 

cvičit. Mějte se hezky a SPORTU ZDAR!!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=jXT0xTeBJBs 

 

 
HUDEBNÍ 
VÝCHOVA 

Informace pro děti: 

Zkuste si zahrát tuto únikovku. Úkoly najdete tam, kde mají 

trollové noc. Kódy k úniku zadáte po rozkliknutí nosu 

trollího Mozarta. Hodně štěstí při luštění. Do EŽk nebo na 

mail - kozankova@9zszlin.cz - mi zašlete to, co se objeví po 

otevření zámků.  
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-
1vQ9btAsuRSCvHraGYk0wiZ9iw4qYd3JMgL6QekfnhI8JL5qI-
kwFjT_4ePduGPtUzOS2XQGDe1n-
pyQ/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p 

 

 
PRACOVNÍ 
VÝCHOVA 

Vytvoř něco z lega nebo jiné stavebnice, vyfoť a pošli na 

mail: kozankova@9zszlin.cz. 

 


