
IV. A 

TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Danuše Kozánková 

 
TÝDEN: 25. ledna  2021 – 29. ledna 2021 

 

INFORMACE PRO RODIČE: 

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

Veškeré probírané učivo najdete v předcházejících úkolníčcích. 

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

Rozvrh hodin je zveřejněný na stránkách školy.  

!!!!!Úkolníček je pro děti, které nechodí na online výuku!!!! 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
 

 

A B C 

 

Pondělí 

Procvičuj pádové otázky 

Učebnice str. 41/cv. 8 – napsat a poslat 

PS číslo 2 str. 2/cv.1 

 

Úterý  

Procvičuj pádové otázky 

Učebnice str. 42/cv. 10 – napsat a poslat 

PS číslo 2 str. 2/cv2 

 

Středa  

Procvičuj pádové otázky 

Učebnice str. 42/cv.12 – napsat a poslat 

PS číslo 2 str. 2/cv. 3 

 

Čtvrtek 

Procvičuj pádové otázky 

Učebnice str. 43/cv. 16 - napsat a poslat 

PS číslo 2 str. 2/cv. 4 

 

Pátek – pololetní prázdniny 

 

Čtení – čítanka str. 58/59 přečíst a do sešitu napiš název a autora 

ukázky a odpovědět na otázky ze str. 58 

 

Sloh –  PS str. 40/ cv. 1 

 
 

ANGLIČTINA 
 

 

Lekce 11 

Dokončení lekce a zopakování slovní zásoby a vazby There is, 

There are 

 



 
 

Lekce 12 

Slovní zásoba 

Text: Goodbye, Superstars! 

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 

 

Pondělí 

PS str. 22,23/celá 

 

Úterý 

PS str. 24/ celá 

 

Středa 

PS str. 25/ celá 

 

Čtvrtek  

PS str. 26/ celá 

 

Pátek – geometrie 

Pololetní prázdniny 

 
PŘÍRODOVĚDA 

 

Středa 

1. učebnice str. 32/33 – pročíst 

2. PS str. 15/ celá 

3. Podívej se na video:  

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11078664394-ty-

brdo/418234100061003-kameny/titulky 

Pátek  

Pololetní prázdniny 

 
 

VLASTIVĚDA                

 

Pondělí  

1. Přečti si v učebnici str. 31 

2. Zapiš si zápis: 

POVODÍ 

• Je území, odkud voda odtéká do jiné řeky. 

Většina území Čech patří do povodí Labe, moravské území 

do povodí Moravy, severní část Moravy a malé území S 

Čech patří do povodí Odry 

ÚMOŘÍ 

• Území, odkud tečou všechny vody do jednoho moře. 

• Naše území patří do úmoří Severního, Černého a Balt-

ského moře. 

Labe – odvádí vodu do Černého moře 

Morava – odvádí vodu do Černého moře 

Odra – odvádí vodu do Baltského moře 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11078664394-ty-brdo/418234100061003-kameny/titulky
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11078664394-ty-brdo/418234100061003-kameny/titulky


Čtvrtek  

1. Učebnice str. 32 - přečíst 

2. Zapiš si zápis do sešitu: 

 

POČASÍ 

- okamžitý stav ovzduší.  

PODNEBÍ 

- dlouhodobý stav počasí 

ČR leží v mírném pásu, počasí je proměnlivé, střídají se 4 

roční období.  

3. Nakresli do sešitu značky: 

Jasno, polojasno, zataženo, déšť, bouřka, sníh – najdeš je 

v učebnici na str. 32 

 
VÝTVARNÁ 
VÝCHOVA 

 
 

Výtvarnou výchovu vyučuje Mgr. Marie Janíková, mail: 
janikova@9zszlin.cz 

 

Téma: Zimní čas – čas pohádek 
Námět: Jméno pohádkové postavy 

Technika: koláž – Do třetice všeho dobrého. 😊 
Pomůcky a potřeby: staré noviny a časopisy, nůžky, lepidlo, měkká 
tužka, polovina čtvrtky 
Motivace: 
Musí nevyhnutelně skončit staré noviny a časopisy ve sběru papíru? 
Měly by. Předtím však z nich můžete vystřihnout zajímavá písmenka 
– malá, velká, tiskací, psací, černá, barevná aj. 

 
Postup: 

1. Na kousek papíru si napište tužkou jméno pohádkové po-

stavy, kterou jste ztvárnili podle předchozího námětu. 

2. Připravte si staré noviny a časopisy a vyhledejte v nich zají-

mavá písmenka.  

3. Vybírejte taková písmenka, která se hodí ke jménu vaší po-

hádkové postavy (např. ovečka Shaun). 

4. Jednotlivá písmenka vystřihněte ve tvaru obdélníku. 

5. Nachystejte si čtvrtku papíru (výkresu) A4 na šířku. Přeložte ji 

na polovinu a rozstřihněte nůžkami. Vznikne pruh papíru. 

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

http://looneycz.blogspot.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


6. Vystřižená písmenka poskládejte na pruh papíru tak, aby byla 

umístěna spíše ve spodní části pruhu. 

7. Můžete si s nimi pohrát a klást střídavě vedle sebe velká i 

malá nebo různě barevná písmenka. 

8. Poté je nalepte na pruh papíru.  

9. Tužkou můžete případně dokreslit háčky, čárky nad některými 

písmenky. 

10. Podepište se tužkou vpravo dole (jméno, příjmení, třída). 

11. Buďte originální! 

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

Mgr. Marie Janíková 
 

 
TĚLESNÁ 
VÝCHOVA 

 
 

Úkol do Tv týden od 25. do 29. 1. 2021 

Cvičení pro žáky 4.tříd 

Milí žáci, 

 na videu cvičí Lucie Zaorálková ze zlínského klubu Vitasana, 

máte tam inspiraci na doma, zapojte i sourozence. 

https://www.youtube.com/watch?v=uQ5F-Nheg8Y 

V tomhle počasí je ale nejlepší jít ven se projít, proběhnout nebo 

bobovat.  

Doma vyzkoušejte  

 kontrolní předklon – natažená kolena a prsty na zem. Kdo 

to udělá, je krásně protažený 

 sérii 5 x 10 nůžek v sedu, nohy těsně nad zemí 

 dejte nohy na postel, židli nebo o stěnu a vydržte ve vzporu 

20 sec 

Mějte se krásně Iva Kočendová 

 
HUDEBNÍ 
VÝCHOVA 

Informace pro děti:  

Práce je na měsíc leden 2021 

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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uQ5F-Nheg8Y
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


 
PRACOVNÍ 
VÝCHOVA 

Poskládej si z papíru lodičku podle návodu. Můžeš využít staré 

noviny, letáky i popsané papíry. Lodičku vyfoť a pošli na mail: 

kozankova@9zszlin.cz 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kozankova@9zszlin.cz

