
IV. B 
TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Blanka Střelcová 

 

TÝDEN: 11. ledna – 15. ledna 2021 

 

Prosím o pravidelné sledování e-ŽK.   

Na e-ŽK jsem vám zaslala návrh na předběžné hodnocení vašeho dítěte za I. 

pololetí. 

V úterý 12. 1. 2021 se uskuteční on-line třídní schůzky. 

Podrobnosti k třídním schůzkám včetně způsobu přihlášení najdete na webových stránkách 
školy www.9zszlin.cz.    

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
 

 

A B C 

 

Probírané učivo: SLOVNÍ DRUHY 
                             Podstatná jména 
 
Pondělí 
Uč. str. 36/cv. 7 (do č. 2) přinést ke kontrole  
PS str. 34 (celá) 
 
Úterý 
Uč. str. 38/cv. 5 (do č. 2) – jen přepsat a doplnit i, y  přinést ke kontrole  
PS str. 35/cv. 6, 7, 8 
 
Středa 
Uč. str. 38/cv. 6 – opiš + urči slovní druhy u prvních dvou vět (do č. 2) 
PS str. 35 (dokončit) 
 
Čtvrtek 
Napiš si do sešitu č. 1 velký nadpis  PODSTATNÁ JMÉNA 
a opiš tabulku na str. 39 v učebnici, vynechej řádek a udělej: 
Uč. str. 39/cv. 1 
 
Pátek 
Uč. str. 39/cv. 3 (do č. 1) 
PS str. 36/cv. 1, 2, 3 
 
 
Povinná četba   

- Obrázky z českých dějin a pověstí (Adla Zdeněk, Černý Jiří, Zátka 

Pavel), popř. může být i jiná kniha pověstí pro děti 

- 1 libovolná kniha 

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 

 

 
 
 

U11 – My favourite things (nová slovíčka) 

 Uč se: Vazba there is, there are 

                  Otázky – Is there a……. in your room?  Are there ……. in your 

                                   room? 

http://www.9zszlin.cz/


Krátká odpověď – Yes, there is. 

                               No, there isn´t.  – pokud nemáš, zapiš si do sešitu AJ. 

 

1. Vypiš si do slovníčku nová slovíčka (slovíčka jsou vložena za úkolníčkem) 

2. Uč. str. 53 – napsat do sešitu AJ pomocí vazby There is/there are utvořit 

věty, které odpovídají na otázku How many …? 

Např. There are four telephones. (ve větách použij také slovíčka – 

computer, computer games, video recorder, video, TV, CD player. 

3. Uč. str. 54 – přečti si o třech dětech a jejich pokojích. Odpověz na otázky 

(do sešitu AJ) 

4. Podobným způsobem popiš svůj pokoj. 

5. PS str. 53, 54 

Práci si rozděl dle vlastních možností.  

 
MATEMATIKA 

 
1 2 3 

 

 
Probírané učivo:   Písemné sčítání a odčítání 
 
Pondělí 
PS str. 6, 7 
 
Úterý 
Vypočítej do sešitu, zapiš pod sebe a vypočítej: 
 
129 + 374                 708 + 156                987 + 23        445 + 546        87 + 609 
 
1000 – 707               455 – 199               340 – 101       888 – 99        553 – 488 
 

Přinést ke kontrole 😊 
 
PS str. 8 
 
Středa 
PS str. 9, 10 
 
Čtvrtek 

Uč. str. 67/cv. 8 přinést ke kontrole 😊 
PS str. 11 
 
Pátek 

Uč. str. 64/cv. 14 přinést ke kontrole 😊 
G - PS str. 12/cv. 1, 2 
      PS str. 13/cv. 2, 3 
 
 
Každý týden píšeme 1 – 2 minutovky. 

 

PŘÍRODOVĚDA 

 

Úterý 15. 1. 2021 

1. Přečti si v učebnici str. 27 

2. PS str. 13/ cv. 1 

3. Zapiš si zápis do sešitu: 

PŘÍRODA V ZIMĚ 



 V zimě hovoříme o období zimního klidu v přírodě. 

ŽIVOČICHOVÉ V OBDOBÍ ZIMNÍHO KLIDU 

 Studenokrevní živočichové – teplota klesá podle okolního prostředí, 

zimu přežívají ve stavu strnulosti ukryti ve skrýších 

 

 Teplokrevní živočichové – dokáží si udržet stálou tělesnou teplotu. Podle 

toho, jakým způsobem prožijí, zimu je dělíme: 

1. Pohybující se ve volné přírodě 

2. Upadající do zimního spánku 

3. Odlétající do teplých krajin 

Středa 13. 1. 2021 

1. Píšeme test 

2. Učebnice str. 28/ přečíst 

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

4. Do sešitu si napiš: 

POMÁHÁME ŽIVOČICHŮM 

+ nakresli obrázek z učebnice ze str. 28 (nahoře) 

 
 

VLASTIVĚDA                

 

Do sešitu odpověz na otázky v učebnici str. 27 
(u otázky č. 3 vypiš pohoří do sešitu) 
 
Nadpis: 

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 
 

Uč. str.  28 (přečti si) 😊 

Pracovní 
výchova 

Určitě má každý z vás doma nějakou stavebnici, kostky nebo lego. Vašim úkolem 
na tento týden bude postavit libovolnou stavbu z co nejvíce těchto kostek. Stavbu 
mi vyfoťte a pošlete na strelcova@9zszlin.cz. 
 
Libovolný úkol: Pokud rád kreslíš, namaluj mi libovolnou technikou obrázek 
„Vánoce u nás“, který mi můžete také poslat. 
 

Už se na vaše práce těším. 😊 

Výtvarná 
výchova 

Úkoly jsou zadané na dva následující týdny 
 

mailto:strelcova@9zszlin.cz


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 nakres-

lete 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 postavička 

umístěna spíše ve spodní části výkresu a uprostřed.  

4. Jednotlivé části nalepte na výkres. Vlasy lze vytvořit z vlny/ba-

vlnky. 

5. Fixou můžete dokreslit detaily obličeje i těla. 

6. Pozadí domalujte vodovými barvami. 

7. Po zaschnutí barvy se podepište tužkou vpravo dole (jméno, pří-

jmení, třída). 

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

Téma: Zimní čas – čas pohádek 

Námět: Obydlí pohádkové postavy 

Technika: papírová koláž 

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/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/


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: 

9. Připravte si barevné papíry, noviny, výstřižky z časopisů a měkkou 

tužku. Prostředí, v němž pohádková bytost přebývá, vytvořte tak, 

že každou část obydlí bude představovat jiný výstřižek z papíru. 

10. Jednotlivé části obydlí vystřihněte. 

11. Jednotlivé části poskládejte na výkres tak, aby bylo obydlí umís-

těno spíše ve spodní části výkresu a uprostřed.  

12. Jednotlivé části nalepte na výkres.  

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

14. Pozadí domalujte vodovými barvami. 

15. Po zaschnutí barvy se podepište tužkou vpravo dole (jméno, pří-

jmení, třída). 

16. Buďte originální! 

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

 
Mgr. Marie Janíková 
 
 

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte e-mailem p. uč. Janíkovou. 
janikova@9zszlin.cz 

 

Hudební 
výchova 

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 

  

Tato fotka od autora Neznámý 

autor s licencí CC BY-SA-NC 

mailto:janikova@9zszlin.cz
mailto:kozankova@9zszlin.cz
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQ9btAsuRSCvHraGYk0wiZ9iw4qYd3JMgL6QekfnhI8JL5qI-kwFjT_4ePduGPtUzOS2XQGDe1n-pyQ/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQ9btAsuRSCvHraGYk0wiZ9iw4qYd3JMgL6QekfnhI8JL5qI-kwFjT_4ePduGPtUzOS2XQGDe1n-pyQ/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQ9btAsuRSCvHraGYk0wiZ9iw4qYd3JMgL6QekfnhI8JL5qI-kwFjT_4ePduGPtUzOS2XQGDe1n-pyQ/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQ9btAsuRSCvHraGYk0wiZ9iw4qYd3JMgL6QekfnhI8JL5qI-kwFjT_4ePduGPtUzOS2XQGDe1n-pyQ/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p
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 oddílů. 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 možnost 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 

 
V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte p. uč. Kočendovou  
kocendova@9zszlin.cz 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jXT0xTeBJBs
mailto:kocendova@9zszlin.cz


 


