
IV. A 

TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Danuše Kozánková 

 
TÝDEN: 15. února 2021 – 19. 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 a skloňování vzoru město 

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

Učebnice str. 47/cv. 8 - ústně 

PS str. 3/cv.5 

 

Úterý  

Procvičuj pádové otázky a skloňování vzoru město, moře 

Učebnice str. 46/tabulka – opiš do sešitu skloňování vzoru 

moře – pošli ke kontrole 

PS str. 5/ cv. 1,2 

 

Středa  

Procvičuj pádové otázky a skloňování vzoru město, moře 

Učebnice str. 48/ cv. 10 – napsat a poslat 

Učebnice str. 48/cv. 11 - ústně 

PS číslo 2 str. 5/cv.3,4  

 

Čtvrtek 

Procvičuj pádové otázky a skloňování vzoru město, moře, kuře 

Učebnice str. 46/tabulka – opiš do sešitu skloňování vzoru kuře 

a pošli ke kontrole  

PS číslo 2 str. 6/cv. 1 

 

Pátek –  

Procvičuj pádové otázky a skloňování vzoru město, moře, kuře 

Učebnice str. 48/cv. 14 – napsat a poslat 

Učebnice str. 48/cv. 13 – ústně. 

PS str. 6/cv. 2,3 



Čtení –  

Do našeho textu zabloudila slova, která do něho nepatří. 
Než začneš číst, připrav si tužku, aby sis je mohl(a) hned 
napsat do sešitu. 
 
Žák Lukášek přišel pozdě do školy. Sedl si jakoby nic, a 
protože měli zrovna psaní, napsal sousedu Vitáskovi na 
piják: „Mám něco v kapse. Našel jsem to na chodbě. Je to 
živý a hejbá se to.“ 
Vitásek odepsal: „Kouše to?“ 
Lukášek na pijáku odpověděl: „Nekouše, nemáš na to 
krabičku?“ 
A dali to pak do krabičky na pera. Bylo vlak to malilinké, 
sotva to hrabalo nožičkama. 
„Stejně ti to chcípne,“ prorokoval auto Vitásek. „Vždyť ani 
nevíš, co to žere.“ 
Lukášek nedbal. motorka  Krabičku tomu vystlal kouskem 
pijáku, nasypal tam drobečky z rohlíku, přidal kousek 
autobus salámu a list z pelargónie pro případ, že by to byl 
býložravec. A pak už jen čekal, co z toho bude. Zakuklí se 
to, či tomu narostou rohy, křídla nebo ocásek, aby to 
mělo přece nějakou podobu? Když byla přestávka, to 
stvoření vylezlo z krabičky. 
Na Mančině lavici ležela na ubrousku kolo buchta. Manka 
neměla na svačinu kdy, musela si až do zvonění povídat 
s kamarádkou loď Růženou. 
Mlask, ozvalo se najednou a buchta zmizela. Pepíkovi dala 
maminka k svačině rohlík s máslem. Letadlo Ale Pepík 
nemá rohlíky s máslem rád. Zahodil svačinu do koše. 
Chlamst, a v koši jsou už jenom papíry. Jindra nemá čas 
sníst si závin, hází u tabule houbou. Chlamst – je po 
závinu. 
Kdepak krabička na pera, Lukášek ji hned musel tříkolka 
vyměnit za krabičku od sirek a pak za penál, jak to divné 
stvoření povyrostlo. 
Aby ne, mělo všechny potřebné živiny, co si děti nosily 
k svačině. Salám, šunku, paštiku, pomeranč, sušenky, 
mrkev, čokoládu, vejce na tvrdo, sýry, řízek, pribináček i 
rajská jablka. Už to bydlelo v koši na odpadky, ale i koš 



nákladní automobil tomu byl malý. 
Jednou se při hodině ozval praskot. Koš se rozvalil. Vylezla 
z něho škaredá nestvůra. Marně hledala učitelka 
v moudrých knihách, ke kterému kmeni, řádu, druhu, 
rodu či čeledi ten tvor náleží. Nezjistila to….. 
ÚKOLY: 

1. Do sešitu čtení/sloh napiš slova, která do textu ne-

patří. 

2. Zkus vymyslet a napsat, jak bys pojmenoval(a) 

tento text. 

3. Práci pošli ke kontrole na mail:  

kozankova@9zszlin.cz 

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 na-

kresli obrázek, který by se k pohádce hodil. 

   Vydali se za světýlkem, až došli k chaloupce, která byla celá 

z perníku. 

 

   Když dětem předváděla, jak se na lopatu leze a jak se chleba 

sází, strčily ji do pece. 

 

    Zlá macecha donutila otce odvést děti do lesa a tam je 

nechat.  

 

    Když už byl Jeníček dost tlustý, chtěla si ho ježibaba upéct. 

 

      Děti sbíraly v lese jahody. Když  měly džbán plný, hledaly 

otce a přitom zabloudily. 

 

     Jeníčka zavřela do chlívku, aby si ho mohla vykrmit a 

Mařenka musela uklízet. 

 

mailto:kozankova@9zszlin.cz


    Šťastně pak našli cestu domů a vrátili se k tatínkovi, který 

zatím vyhnal macechu. 

 

   Chudý dřevorubec měl dvě děti, Jeníčka a Mařenku. 

 

    Po setmění vylezl Jeníček na strom, rozhlédl se a uviděl 

světýlko. 

     

    V chaloupce bydlela zlá a ošklivá ježibaba. 

 
 

ANGLIČTINA 
 

 

 
 

Skupina p. uč.  Fojtíkové 

 

Review D 

procvičování slovní zásoby a osobních otázek a odpovědí 

 

Our neighbours - naši sousedé 

názvy zemí 

Where are you from? I am from the Czech Republic. 

 

The Alphabet 

anglická abeceda - úvod do hláskování 

 
Skupinka p. uč. Střelcové  

PS - dokonči str. 58, 59, 60 

Nauč se odpovídat na podobné otázky jako v PS str. 60/B 

Uč. str. 58 – přečti si písničku a zkus si ji přeložit 

Uč se abecedu !!!!   

Vypiš si do slovníčku podle učebnice měsíce v roce!!! 

Vypracuj opakovací pracovní listy za úkolníčkem. (Zopakuj si slovíčka!) 
 

MATEMATIKA 
 
 

1 2 3 

 

Pondělí 

PS str. 33/celá 

 

Úterý 

PS str. 36/ celá 

 

Středa 

PS str. 37/ celá 

 

Čtvrtek  

PS str. 38/ celá 

 

Pátek – geometrie 

PS str. 35/36 – dokončit cvičení, střed čtverce 

 

 



PŘÍRODOVĚDA 

 

 

Středa 

1. Učebnice str. 35/ přečíst 

2. PS str. 18, 19 - vypracovat 

Pátek 

 

Vyplň pracovní list – laboratorní práci – Hmotnost a pošli ji ke 

kontrole na mail: kozankova@9zszlin.cz 

 

Laboratorní práce je vložená za úkolníčkem. 
 

VLASTIVĚDA                

 

Pondělí 

 

1. test – vodstvo ČR 

2. zapiš si zápis: 

ZEMĚDĚLSTVÍ 

- s rozdílnou nadmořskou výškou se mění přírodní 

podmínky, vyskytují se různé druhy zemědělské vý-

roby. 

- Ve vyšších nadmořských výškách jsou lesy, horské 

louky, pastviny – ovce 

- V nížinách je nejúrodnější půda – pěstuje se zelenina, 

ovoce, chovají se koně, prasata 

- Ve vysočinách se pěstují brambory, oves, chovají se 

krávy. 

Čtvrtek 

 

1. Učebnice str. 36/ přečíst 

2. Zapiš si zápis: 

NEROSTNÉ SUROVINY V ČR 

- hnědé uhlí – Sokolov, Most 

- černé uhlí – Karviná 

- kaolin – Karlovy Vary 

- vápenec – Brno 

- stavební kámen – Českomoravská vrchovina 

 
VÝTVARNÁ 
VÝCHOVA 

 
 

Výtvarnou výchovu vyučuje Mgr. Marie Janíková,  
mail: janikova@9zszlin.cz 
 
Téma: Valentýn 
Námět: Valentýnský komiks 
Technika: kresba pastelkami 
Pomůcky a potřeby: pastelky, měkká tužka, (tenký černý fix), 
čtvrtka (výkres/ náčrtník formátu A4) 
Motivace: Co takhle vytvořit zamilovaný příběh ke dni 14. února? 
Postup: 
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1. Čtvrtku rozděl tužkou přibližně na 6 políček. 

2. Do jednotlivých políček (okýnek) nakresli zamilovaný pří-

běh seriálovým řazením za sebou. 

3. Z úst jednotlivých postav můžou vycházet bubliny.  

Do nich vepiš, co postavy říkají.  

4. Můžeš se inspirovat komiksy v časopisu Čtyřlístek. 

5. Podepiš se tužkou vpravo dole (jméno, příjmení, třída). 

6. Dokončený komiks založ do své složky označené jako VÝ-

TVARNÁ VÝCHOVA. 

7. Moc se těším na všechny komiksy po návratu do školy. 😊 

Mgr. Marie Janíková (janikova@9zszlin.cz)  
 

 

 
TĚLESNÁ 
VÝCHOVA 

 
 

Cvičení pro žáky 4. tříd 

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

žete 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 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Online výchovný koncert: 

FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ – INFORMACE 

K ONLINE KONCERTU 

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

mailto:janikova@9zszlin.cz
https://www.youtube.com/watch?v=6WfMpRj8f7I
https://www.kritiky.cz/2036-ctyrlistek-4-zahadne-pribehy-ctyrlistku/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Filharmonie Bohuslava Martinů připravila v pořadí druhý výchovný e-kon-
cert pod názvem Musical versus Muzikál zaujme děti každé věkové ka-
tegorie, především je však určen žákům II. stupně a studentům středních 
škol. Do světa rozmanité muzikálové tvorby zasvětí publikum Filharmonie 
Bohuslava Martinů pod taktovkou Viktora Kozánka, slovem i písní vás 
budou provázet herci zlínského divadla Petra a Radovan Královi. 

Koncert streamujeme živě 18. 2. 2021 v 10 hod. prostřednictvím 
Facebooku a našich webových stránek. Ke zhlednutí jej zpřístupníme 
až do konce února na obou zmíněných kanálech i na YouTube. 

https://www.filharmonie-zlin.cz/26295n-vychovny-e-koncert-fbm-ii 

 
PRACOVNÍ 
VÝCHOVA 

1. Zkus si vytvořit vlastní masku na obličej na karneval. 

2. Maska je za textem. 

3. Budeš potřebovat papíry (obyčejné, barevné), nůžky, 

pastelky nebo barvy, lepidlo. 

4. Vystřihni si masku, kterou jsi vytikl(a). Pokud nemáš 

možnost tisknout, zkus na papír nakreslit masku podle 

sebe a vystřihni ji. 

5. Vystřiženou masku ozdob podle své fantazie. 

6. S hotovou maskou se vyfoť a pošli na mail: kozan-

kova@9zszlin.cz 

7. Posílám inspiraci -  
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 Udělej Laboratorní práci –nemusíš ji tisknout, stačí vypracovat do sešitu a poslat ke 
kontrole – kozankova@9zszlin.cz 
 

Laboratorní práce  
Jméno: _______________________________ 

Téma: Hmotnost – měření hmotnosti pomocí kuchyňské váhy a odhadování hmot-

nosti  

Pomůcky: __________________________________________ 

Používané jednotky hmotnosti: _____________________ 

Úkoly: 

Odhadni v gramech hmotnost hrnečku, ze kterého rád(a) piješ. 

Odhad ______________g. 

 

2.   Zvaž hrneček na kuchyňské váze. Váha __________g 

 

3. Odhadni v gramech hmotnost oblíbeného ovoce, které máte doma. 

Odhad _______________g. 

 

4.   Zvaž oblíbené ovoce na kuchyňské váze. Váha __________g 

 

5.   Porovnej svůj odhad s naváženou hodnotou. 

 

váha odhad rozdíl 

   

   

 

6. Závěr: Jak jsi zvládl(a) odhad hmotnosti předmětů?  
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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