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TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Danuše Kozánková 

 
TÝDEN: 8. února 2021 – 12. února 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!!!! 

Děti, které se učí v online hodinách, podle úkolníčku nepracují. 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
 

 

A B C 

 

Pondělí 

Procvičuj pádové otázky 

Učebnice str. 47/cv. 3 – napsat a poslat 

PS str. 3/cv.1 
 

Úterý  

Procvičuj pádové otázky 

Učebnice str. 47/cv. 4 – napsat a poslat 

PS str. 3/ cv.2,4,5 
 

Středa  

Procvičuj pádové otázky 

Učebnice str. 47/ cv. 5 – napsat a poslat 

PS číslo 2 str. 4/cv.1 
 

Čtvrtek 

Procvičuj pádové otázky 

Učebnice str. 47/cv. 6 - napsat a poslat 

PS číslo 2 str. 4/cv. 2,3 
 

Pátek 

Procvičuj pádové otázky 

Učebnice str. 47/cv. 7 – napsat a poslat 

PS str. 4/cv. 4,5 

 

Čtení 

1. Přečti si úryvek 

2. Do sešitu čtení/sloh napiš název úryvku a autora. 

3. Odpověz do sešitu na otázky, které jsou pod textem. 

Odpovídej celou větou!!!! 

 



Chytat ptáky zakázáno 
Josef Kolář 
 

Dnes jsem něco zažil. Procházím se po zahradě a 
najednou spatřím podivného ptáka. Byl černý a měl žlutý nos. 
Řekl jsem si, že zkusím přiblížit se k němu, a až budu docela 
blízko, tak se uvidí, co bude. Přitiskl jsem se k zemi a 
potichoučku, polehoučku jsem udělal dva kroky. Tráva už nebyla 
vysoká, žlutonohý mě dobře viděl a odhopsal také o dva kroky. 
Já zase dva kroky a on zase dva skoky. Tak to šlo chvíli, pak on 
dal hlavičku na stranu a zahvízdal: „Já tě vidím, já tě vidím.“ 

To mě dopálilo, vyletěl jsem za ním jako blesk. Černý se 
žlutým nosem ještě chvilku počkal, ale pak frnk, ulítl mi zrovna 
před nosem. Na strom. A tam hvízdal posměšně: „Kam se 
hrabeš, kam se hrabeš.“ 

Řekl jsem si, že se budu procházet po zahradě dál, jakoby 
nic. A najednou proti mně stojí pták podobný tomu prvnímu, ale 
spíš hnědý než černý a nos neměl žlutý, ale tmavý. Velice na 
mne křičel: „ Jdi pryč, jdi pryč!“ A potom křičel jakoby někam za 
sebe: „Jděte pryč, jděte pryč!“ Docela jsem ustrnul. Přední 
nožku nakročenou, stál jsem na třech, a on pořád huboval. 
Najednou vidím, že za ním v nízké trávě sedí dva ptáčci tmaví 
jako on, ale baculatější než on a nějací kratší než on. Zobáčky 
měli širokánské, žlutě lemované a koukali 
se tuze hloupě. Velice mě to k nim táhlo. Ten velký divoce křičel 
a pak se rozletěl proti mně,posadil se na větev nade mnou a 
křičel: „Jděte pryč, jděte pryč!“ 

Přede mnou už byl jenom docela malý kousek trávy a ti 
dva baculatí ptáčci. A já musel jít pořád k nim a oni se nehýbali. 
Zježila se mi srst a vousky a ocásek a já skočil. 

Pod předními tlapkami jsem měl teplé heboučké peří, 
které úzkostlivě pípalo. Vtom na mne dopadl prudký liják. Bil mě 
po hlavě a docela mě oslepil. Pípající peří mi vyklouzlo z tlapek a 
zmizelo. A mě voda bila do očí, do čumáčku, do celého těla. 
Utíkal jsem, ale voda za mnou. Byla tak prudká, že mě povalila. 
A já ležel na zádech a marně jsem se všema čtyřma vodě bránil. 
Konečně to přestalo a nade mnou stál můj člověk. Udělal to 
schválně, abych nic nechytil. Musel jsem domů. 

A já přece za nic nemohu. Proč jsou takoví ptáčci, kteří 
hloupě čekají, až na ně skočím? A já, proč jsem najednou divný? 
Přestanu si hrát a chce se mi kousat a trhat. A proč to můj 
člověk nakonec všechno pokazil? I když mě potom dlouho a 
pečlivě sušil, viděl jsem, že se na mne zlobí. Aťsi. Já se zlobím na 
něho. A vůbec tomu nerozumím. 

                                                  (Ukázka z knihy Z deníku kocoura Modroočka) 



Otázky k textu:     

1) Jak se jmenuje pták, který provokoval Modroočka? 

___________________________________________________ 

2) Napiš k němu slovo nadřazené a další slova souřadná. 

Můžeš použít encyklopedii. 

                                                          ___________________ 

 

________________       __________________       

________________       _______________ 

 

3) Krátce ptáčka popiš. Pomůže Ti text. 

_________________________________________________

_________________________________________________

__________ 
4) Z jaké knihy je ukázka. (odpověď najdeš pod textem). 

 

Sloh 

1. Následující pohádka, kterou určitě dobře znáte, je po-

motaná. Někdo věty přeházel a vaším úkolem je dát 

zase vše do pořádku. 

2.  Pokus se tedy seřadit věty vyprávění tak, jak mají jít 

chronologicky za sebou.  

3. Přepiš správné znění pohádky do sešitu čtení/sloh a 

nakresli obrázek, který by se k pohádce hodil. 

4. Pošli ke kontrole na mail: kozankova@9zszlin.cz, tvou 

práci ohodnotím  😊. 

 

Jednoho dne zůstala matka sama doma a dostala chuť na 

kaši. 

 

 Kaše se valila celým domem a okny ven na náves. 

 

Chudá vdova a její dcera spolu žily ve staré chalupě. 

 

 Než si stačila přinést talíř se lžící, kaše z hrnečku už 

vytékala na  stůl a na podlahu. 

mailto:kozankova@9zszlin.cz


 

V lese potkal žebračku, která jí za kousek chleba věnovala 

kouzelný hrneček. 

 

 Když se dcera vrátila domů, spráskla ruce, křikla „hrnečku 

dost“ a ten přestal vařit. 

 

Když přišla domů, pověděla vše matce a společně si uvařily 

kaši. 

 

 Aby měly co jíst, vydala se dcera do lesa na jahody. 

 

Matka samým leknutím zapomněla říct „hrnečku dost“. 

 
 

ANGLIČTINA 
 

 

 
 

Lekce 12 

dokončení - procvičení slovní zásoby 

My friend´s a monster, část 12 

 

Review D 

opakování slovní zásoby celé učebnice a dosud známých slo-

vesných tvarů 

popis obrázků pomocí tvarů sloves TO BE, HAVE GOT a 

vazby THERE IS, THERE ARE 

procvičování odpovědí na dosud probrané otázky se známou 

slovní zásobou 

 

Skupinka p. uč. Střelcové 

Uč. str. 60 (podle obrázku napsat 16 vět – použij nápovědu 

nad obrázkem, na každou vazbu utvoř dvě věty). Cvičení 

napiš do sešitu AJ. 

 Uč. str. 61 - do sešitu opiš otázky ze cvičení a odpověz 

na ně.  

 PS str. 60 

Nauč se nazpaměť abecedu. (Přiložena ve výukových 

zdrojích a v Teamsech – Soubory.) 

 
 

MATEMATIKA 
 
 

1 2 3 

 

Pondělí 

PS str. 31/celá 

 

Úterý 

PS str. 32/ celá 

 

Středa 

PS str. 33/ celá 



Čtvrtek  

PS str. 36/ celá 

 

Pátek – geometrie 

PS str. 36 

PŘÍRODOVĚDA 

 

Středa 

1. PS str. 16/ celá + kontrola 

2. Učebnice str. 34/ hmotnost přečíst 

3. PS str. 17/ cv. 1,2,3 

4. Zápis: 

HMOTNOST 

- základní jednotkou hmotnosti je kilogram, další 

jednotky : gramy, metrické centy, tuny. 

- k měření hmotnosti požíváme různé druhy vah.  

 

 
 

Pátek 

 

Udělej Laboratorní práci – ( je vložená za úkolníčkem) 

nemusíš ji tisknout, stačí vypracovat do sešitu a poslat ke 

kontrole – kozankova@9zszlin.cz 

 
 

VLASTIVĚDA                

 

Pondělí 

 

Procvičování vodstva ČR podle pracovního listu č. 1, který je 

vložený za textem. K práci budeme potřebovat mapu ČR, 

která je jako příloha součástí učebnice. 

 

Čtvrtek 

 

Procvičování vodstva ČR podle pracovního listu č. 2, který je 

vložený za textem. K práci budeme potřebovat mapu ČR, 

která je jako příloha součástí učebnice vlastivědy.  

Pracovní list č. 2 pošlete ke kontrole na mail: 

kozankova@9zszlin.cz 

 

 
VÝTVARNÁ 
VÝCHOVA 

 
 

Výtvarnou výchovu vyučuje Mgr. Marie Janíková,  
mail: janikova@9zszlin.cz 
 
Téma: Zimní čas – čas pohádek 
Námět: Večerníčkova čepice 

mailto:kozankova@9zszlin.cz
mailto:kozankova@9zszlin.cz
mailto:janikova@9zszlin.cz


Technika: skládání motivu z papíru 
Pomůcky a potřeby: novinový list (nebo kopie 
z kopírky/tiskárny)  
Motivace: Stejně jako Večerníčkovi i Tobě bude určitě slušet 
taková čepice. 

 
Postup: 

1. Čepici složíš podobným způsobem jako lodičku. 

2. Podívej se na následující postup při skládání v tomto vi-

deu: 
(82) Výroba papírové čepice - YouTube 

3. Papírovou čepici si podepiš tužkou z vnitřní části (jméno, 

příjmení, třída). 

4. Vyzkoušej si ji. 😊 

5. Poté ji založ do své složky označené jako VÝTVARNÁ VÝ-

CHOVA. 

6. Moc se těším na všechny čepice po návratu do školy. 

Mgr. Marie Janíková 
janikova@9zszlin.cz 
 

 
TĚLESNÁ 
VÝCHOVA 

 
 

Úkol do Tv týden od 8. 2. 2021 do 12. 2. 2021 

Cvičení pro žáky 4. tříd 

Milí žáci, posílám další typ na cvičení doma, tohle cvičení 

můžete dělat s rodiči nebo se sourozenci. Pokud doma nikdo 

není, zvládnete některé cviky i sami. 

https://www.youtube.com/watch?v=6WfMpRj8f7I 

Pokud venku NEPADAJÍ TRAKAŘE, běžte se projít nebo 

proběhnout ven. A když bude na čem bobovat, tak neváhejte 

a jezděte. 

 
HUDEBNÍ 
VÝCHOVA 

Informace pro děti:  

Práce na tento týden, nemusíte tisknout. Stačí napsat 

správné odpovědi na papír nebo do sešitu. 

 

Tato fotka od autora Neznámý autor s licencí CC BY 

https://www.youtube.com/watch?v=5VoMKseK4gA&t=3s
mailto:janikova@9zszlin.cz
https://www.youtube.com/watch?v=6WfMpRj8f7I
https://globalvoices.org/2020/01/02/long-live-vecernicek-the-enduring-appeal-of-a-55-year-old-czech-childrens-television-show/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


PRACOVNÍ LIST 

 

Poznáš významného českého hudebního 

skladatele? 

 
Narodil se v roce 1824 v Litomyšli. Do školy začal chodit 

v Jindřichově Hradci, kam se rodina přestěhovala. Později 

studoval hudbu v Praze.  Zde také založil první Hudební ústav a 

podílel se na rozvoji českého kulturního života. Ve svých 

skladbách vychází z českých lidových písní a tanců. Jeho hudební 

dílo je rozsáhlé.  Mezi nejznámější díla patří cyklus šesti 

symfonických básní  Má  vlast  (Vyšehrad, Vltava, Šárka, Z českých 

luhů a hájů, Tábor, Blaník). Složil také 9 oper, ze kterých se 

nejčastěji hraje Prodaná nevěsta. Jeho slavnostní opera Libuše 

poprvé zazněla při otevření Národního divadla v roce 1881. Tento 

hudební skladatel se stal zakladatelem české národní hudby. 

Vyřeš tajenku křížovky 

a) forte 

b) skladba pro symfonický orchestr 

c) zpívaná hra 

d)řada tónů, které jdou za sebou 

e)strunný nástroj 

f)klavír 

g)grafický záznam tónu 

 

            

a           

b           

c           

d           

e           

f           

g           

Tajenka křížovky ti napoví - podtrhni správnou odpověď. 

Je to německý, český, ruský hudební skladatel? 

Jeho opery jsou Čert a Káča, Prodaná nevěsta, Rusalka. 

Napsal skladby :  Z Nového světa, Osudová, Vltava. 

 



Doplň větu: 

......................................... ve svých skladbách vychází z 

...................................... 

Je zakladatelem ........................................... hudby. 

 

 
PRACOVNÍ 
VÝCHOVA 

V minulém týdnu jste se měli postarat o kytičku. Tento týden 

zkuste vyrobit zápich do květináče, kde vaše kytka roste.  

Budete potřebovat špejli, nůžky, lepidlo a kousek papíru. Vy-

tvářet můžete dle své vlastní fantazie – zvířátka, květiny, 

motýly, housenky, domečky atd. Zápich by měl být obou-

stranný. 

      

1. Připrav si všechny pomůcky (špejli, nůžky, papír, pas-

telky nebo fixy, lepidlo nebo izolepu). 

2. Vytvoř si návrh a zvol vhodnou velikost. 

3. Namaluj obrázek (2x) – nezapomeň, že zápich bude 

oboustranný. 

4. Obrázky vystřihni a slep k sobě na konec špejle. Špejle 

musí být vložena mezi obrázky. 

5. Nakonec zápich zapíchni do květináče, kde roste ky-

tička, o kterou se staráš. 

6. Vyfoť svůj výtvor a pošli mi do 14.2. 

Blíží se Valentýn, můžeš vyrobit např.  zápich srdíčko a 

věnovat ho mamince. 😊 

 

Inspirovat se můžete na těchto stránkách: 

https://www.goo-
gle.com/search?source=univ&tbm=isch&q=v%C3%BDtvarn%C3%A9+n%C3%A1m
%C4%9Bty+z%C3%A1pichy&sa=X&ved=2ahUKEwjWt8y6ldPuAhXN-
6QKHQZCCZgQjJkEegQIAxAB&biw=1063&bih=738 

 

 

https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=v%C3%BDtvarn%C3%A9+n%C3%A1m%C4%9Bty+z%C3%A1pichy&sa=X&ved=2ahUKEwjWt8y6ldPuAhXN-6QKHQZCCZgQjJkEegQIAxAB&biw=1063&bih=738
https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=v%C3%BDtvarn%C3%A9+n%C3%A1m%C4%9Bty+z%C3%A1pichy&sa=X&ved=2ahUKEwjWt8y6ldPuAhXN-6QKHQZCCZgQjJkEegQIAxAB&biw=1063&bih=738
https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=v%C3%BDtvarn%C3%A9+n%C3%A1m%C4%9Bty+z%C3%A1pichy&sa=X&ved=2ahUKEwjWt8y6ldPuAhXN-6QKHQZCCZgQjJkEegQIAxAB&biw=1063&bih=738
https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=v%C3%BDtvarn%C3%A9+n%C3%A1m%C4%9Bty+z%C3%A1pichy&sa=X&ved=2ahUKEwjWt8y6ldPuAhXN-6QKHQZCCZgQjJkEegQIAxAB&biw=1063&bih=738


Laboratorní práce  
Jméno: _______________________________ 

Téma: Délka - měření délky pomocí starých jednotek délky 

Pomůcky: __________________________________________ 

Úkoly: 

1. Změř v celých palcích šířku listu papíru, papír má _________ palců. 

 

2.   Změř v celých palcích délku listu papíru, papír má ________ palců. 

 

3.   Změř šířku papíru v celých centimetrech, papír má ______ cm. 

 

4.   Změř délku papíru v celých centimetrech, papír má ______ cm. 

 

5.   Zjisti u jednoho dalšího člověka, kolik by naměřili v palcích. Výsledky zapiš 

do tabulky. 

 
Jméno délka v palcích šířka v palcích 

   

 

6. Pomocí pravítka změř délku svého předloktí. V loktech se dříve měřila např. 

látka na šití oděvů, zjisti, kolik látky bys dostal(a) v cm, pokud bys koupil(a) 5 

loktů. 

 

_____________________________________________________ 

 

7. Totéž zjisti u jednoho dalšího člověka. 
Jméno délka předloktí v cm 5 loktů v cm 

   

 

 

Závěr: Napiš, proč se podle tebe zavedly stejné jednotky délky? 

___________________________________________________________

_________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 



       Pracovní list č. 1 
1. Doplň 

Řeka začíná jako p……………………………… . Z levé a pravé strany se k potoku přidávají ……………………………   Tyto potoky 

se spojí v ř………………………………… .  Místo, kde se spojují dvě a více řek se nazývá ……………………………………… . Na 

konci se vlévá řeka do moře, tomuto místu se říká ú…………………………………. .  

 

2. Kde pramení tyto řeky? 

 Labe ……………………………………………………………………… 

 Vltava ……………………………………………………………………… 

 Bečva ……………………………………………………………………… 

 Morava ……………………………………………………………………… 

 

3. Které z těchto řek patří do povodí Moravy? Zakroužkuj je. 

Bečva, Svitava, Sázava, Labe, Berounka, Dyje, Odra, Svratka   
 

4. Vysvětli pojmy: 
Jezero – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Přehrada - ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Rybník - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Spoj řeku s jejím přítokem   

   

 

 

 

 

6. Doplň větu a vyber správnou odpověď. 

Počasí je …………………………………………………………………………………………………………………………………………… . 

Počasí ovlivňuje  A) teplota vzduchu, vodní srážky, nadmořská výška 

    B) sluneční svit, déšť, vzdálenost od moře 

    C) proudění vzduchu, vzdálenost od řek, vytápění domy a elektrárnami 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morava 

 

Berounka 

Labe Bečva 

Vltava Ohře 



 

7. Spoj řeku s městem, kterým protéká. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Vyhledej v mapě názvy řek a dopiš je k číslům. 

 
1. ___________________________  7. ________________________________ 

2. ___________________________ 8. ________________________________ 

3. ____________________________ 9. ________________________________ 

4. ____________________________ 10. ________________________________ 

5. ____________________________ 11. ________________________________ 

6. ____________________________ 12. _______________________________ 

 

 

 

 Labe 

Jizera 

 Berounka 

Lužnice 

 Sázava 

 Otava 

 Ohře 

 Vltava 

Havlíčkův Brod 

Mladá Boleslav 

Děčín 

Písek 

Praha 

Beroun 

Tábor 

Cheb 



 

Pracovní list č. 2 
 

 

 

 

 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rybníky:          _______________________________________________________________ 

jezera:              _______________________________________________________________ 

vodní nádrže: _______________________________________________________________ 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

O A V A L H I J L R T 

 

E B B E Č V A T A O D 

C Í M V B V Ú M V R C 

I L L Ž A S A A A L A 

N I Z T E S E L L I V 

Ž N O A I W K Š H C A 

U A V N I G V E Ú E P 

L V A Z U B D A R X O 

Jak vznikly rybníky, jezera 

a vodní nádrže? 
 

Napiš, jaké znáš 

rybníky, jezera, 

vodní nádrže ČR. 
 

Najdi české řeky. 

Hledej v šesti směrech. 
 



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________ 

 

 

 

 

 

1. Nejdelší řeka ČR je 

a) Odra    b) Labe   c) Vltava 

 

2. Vltava pramení  

a) na Šumavě   b) v Lužických horách c) v Krkonoších 

 

3. Labe pramení. 

a) na Šumavě   b) v Krkonoších  c) v Jizerských horách 

 

4. Vltava se vlévá do Labe  

a) u Děčína   b) u Prahy   c) u Mělníka  

 

5. Čertovo jezero se nachází 

a) v Lužických horách  b) v Jeseníkách  c) na Šumavě 

 

6. V Libereckém kraji je vyhledávaná rekreační oblast  

a) Máchovo jezero  b) Plešné jezero  c) Černé jezero 

 

7. Náš největší rybník je 

a) Svět    b) Rožmberk   c) Kníže 

 

8. Vodní nádrž Slapy leží na řece 

a) Odře    b) Vltavě   c) Labi 

 

9. Vodní nádrž Lipno leží na řece  

a) Malši    b) Lužnici   c) Vltavě  

 

10. Největší vodní nádrží v ČR je 

a) Lipno    b) Nové Mlýny  c) Slapy 

Správnou odpověď 

zakroužkuj. 
 


