
IV. A 

TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Danuše Kozánková 

 
TÝDEN: 1. března 2021 – 5. března 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 

Rod ženský– vzory  

Učebnice str. 51/cv. 2 – napsat a poslat 

PS str.9/celá 

Úterý  

Rod ženský– vzory  

Učebnice str. 48/opsat skloňování vzoru žena – poslat 

PS str. 10/cv. 1,2 

Středa  

Rod ženský– vzory  

Učebnice str. 51/ cv. 6 – napsat a poslat 

Učebnice str. 51/ cv. 4 - ústně 

PS číslo 2 str. 10/cv.3,4 

Čtvrtek 

Rod ženský– vzory  

Učebnice str. 50/opsat skloňování vzoru růže   

PS číslo 2 str. 10/cv. 5 

PS číslo 2 str. 11/ cv. 1 

Pátek  

Rod ženský– vzory  

Učebnice str. 52/cv. 8 – napsat a poslat 

Učebnice str. 52/cv. 7 - ústně 

PS číslo 2 str. 11/cv. 2,3 – vzor růže ( horní cvičení) 

Čtení  

Čtení – 1.3. 

1. Přečti si báseň  

2. Do sešitu čtení/sloh napiš, na kterou kolej bys chtěl(a) 

chodit ty. Svou odpověď zdůvodni 😊. 

3. Odešli ke kontrole na mail nebo do MS Teams. 



Píseň moudrého klobouku 

Zdá se vám, že jsem ošklivý - 

myslete si, co chcete, 

chytřejší klobouk než jsem já 

na světě nenajdete. 

Nechte si svoje buřinky 

i své klobouky z plsti - 

jsem moudrý klobouk z Bradavic, 

jenž vám nic neodpustí. 

Každému vidím do duše, 

vím, z jakého je těsta - 

nasaď si mě a řeknu ti, 

kam povede tvá cesta. 

Možná tě čeká Nebelvír, 

kde mají chrabré srdce; 

odvaha, klid a rytířskost 

jdou u nich ruku v ruce. 

Nebo tě čeká Mrzimor: 

máš jejich mravní sílu, 

jsou čestní a vždy ochotní 

přiložit ruku k dílu; 

či moudrý starý Havraspár, 

pokud máš bystrou hlavu, 

tam důvtipní a chápaví 

vždy najdou čest a slávu. 

Nebo to bude Zmijozel, 

kde nastane tvá chvíle - 

ti ničeho se neštítí, 

by došli svého cíle. 

Nasaď si mě a neboj se 

(jen vlastní strach tě leká)! 

Já, moudrý klobouk z Bradavic 

ti řeknu, co tě čeká! 

 

Sloh 
Sloh – 3. 3. 2021 

1. Zkus napsat vlastní krátkou pohádku. Měla by mít ale-

spoň 10 vět. Můžeš v pohádce psát i o nadpřirozených by-

tostech, kouzlech, ale hlavně o vítězství dobra nad zlem. 

2. Namaluj i obrázek ke své pohádce. 

3. Pracuj do sešitu – čtení/sloh  

4. Pošli ke kontrole na mail nebo do MS Teams. 



 
ANGLIČTINA 

 

 

 
 

Skupina: p. uč. Fojtíkové 

Abeceda - the Alphabet: hláskování, písničky 

Povolání - Jobs: slovní zásoba; I want to be a .... 

Dny v týdnu - Days of the week: slovní zásoba, písnička 

Skupinka p. uč. Střelcové  

Vypracuj kalendář - Rozděl si ho na dvanáct částí (12 mě-

síců), ty anglicky nadepiš. K daným měsícům nakresli, co 

rád děláš, např. V prosinci – Vánoce, v lednu – lyžování 

atd. (inspiruj se na str. 63). Pokud znáš i nějaká slovíčka, 

které bys mohl napsat k daným měsícům, tak je použij! 

Budu ráda, když si budeš rozšiřovat slovní zásobu.  

Pracuj na výkres A3 nebo slep k sobě dva výkresy A4. 

Cvičení mi přines ke kontrole :-) 

Vypracuj přiložené pracovní listy. (Procvičuj slovíčka!!!) 

PS str. 62, 63 
 

MATEMATIKA 
 
 

1 2 3 

 

Pondělí 

PS str. 41/ celá 

Zaokrouhlování 

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/zaokrou1.htm 

PS str. 48/ celá 

Úterý 

PS str. 42/ celá 

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/zaokrou1.htm 

Středa 

PS str. 49/ celá 

Čtvrtek  

PS str. 50/ celá 

Pátek  

PS str. 44 

PS str. 45/cv.1 
PŘÍRODOVĚDA 

 

Středa 

1. Učebnice str. 38/ přečíst 

2. PS str. 20/cv. 1,2 

3. Zapiš si zápis: 

ROSTLINY NAŠICH POLÍ 

- Ekosystém uměle vytvořený člověkem, rostliny pěsto-

vané na poli se nazývají polní plodiny. 

OBILNINY 

- mezi obilniny patří: pšenice, žito, ječmen, oves a kuku-

řice. 

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/zaokrou1.htm
https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/zaokrou1.htm


- ze zrn obilí se vyrábí mouka, sláma ze stébel se vyu-

žívá jako podestýlka pro hospodářská zvířata. 

 

Pátek 

1. zapiš si zápis: 

OKOPANINY 

- mezi okopaniny patří: , řepa krmná, řepa obecná cuk-

rovka, lilek brambor 

- z řepy obecné cukrovky se vyrábí cukr, krmnou řepu 

využíváme jako krmivo, lilek brambor pěstujeme pro 

jeho hlízy nazývané brambory. 

                                                    
2. učebnice str. 39/ přečíst 

3. PS str. 20/cv.3 

 

VLASTIVĚDA                

 

Pondělí 

1. Učebnice str. 44,45 – přečteme 

2. Zapiš si zápis: 

CHRAŇME PŘÍRODU 

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ – oblasti se zachovalou přírodou byly 

vyhlášeny chráněnými krajinnými oblastmi a zvláště cenná 

území národními parky. 

NÁRODNÍ PARKY: Krkonošský národní park, Národní park 

Šumava, Národní park Podyjí a Národní park České 

Švýcarsko. 

(obkresli do sešitu jednu zásadu pro chováni v přírodní 

rezervaci – např. Nerozdělávejte oheň) 

 

Čtvrtek 

Vypracuj pracovní list, který je za úkolníčkem. 

 



 
VÝTVARNÁ 
VÝCHOVA 

 
 

Výtvarnou výchovu vyučuje Mgr. Marie Janíková,  
mail: janikova@9zszlin.cz 
 
Téma: SNĚŽENKY 
Technika: libovolná (např. kresba, malba, koláž, fotografie 
z vycházky...) 
Motivace: Spatřil jsi již při vycházce 
nenápadnou sněženku podsněžník 
neboli sněženku bílou neboli sněženku 
předjarní? Prý hojně rostou na Zlínsku, 
tak snad budeš mít štěstí a zahlédneš 
je. 
 
Postup: 

1. Ztvárni jakoukoliv technikou 

sněženky. 

2. Výtvarnou práci si z přední strany podepiš (vpravo dole) a za-

lož do své složky označené jako VÝTVARNÁ VÝCHOVA.  

3. Sněženky v jakékoliv podobě můžeš vyfotit a poslat na ad-

resu: janikova@9zszlin.cz. 

4. Budu se těšit na všechny sněženky po návratu do školy. 

Mgr. Marie Janíková 
 

TĚLESNÁ 
VÝCHOVA 

 
 

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.  

 
HUDEBNÍ 
VÝCHOVA 

Ve čtvrtek 18.2. 2021 jsme zhlédli výchovný koncert 

Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín.  

Odkaz Facebook: 
https://www.facebook.com/filharmonie/videos/1736797203156668 

Odkaz Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=YBtPVfTiOGU&t=37s&ab_cha

nnel=FilharmonieBohuslavaMartin%C5%AFZl%C3%ADn 
 

Otázky k výchovnému koncertu: 

1. Název koncertu: 

2. Dirigent: 

3. Byly všechny skladby se zpěvem?   Ano – Ne 

4. Jak se koncert líbil? 

Vypracuj a pošli ke kontrole. Pracuj do sešitu nebo na papír.  

Termín odevzdání je do 4. 3. 2021. 

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

mailto:janikova@9zszlin.cz
mailto:janikova@9zszlin.cz
https://www.youtube.com/watch?v=6WfMpRj8f7I
https://www.facebook.com/filharmonie/videos/1736797203156668
https://www.youtube.com/watch?v=YBtPVfTiOGU&t=37s&ab_channel=FilharmonieBohuslavaMartin%C5%AFZl%C3%ADn
https://www.youtube.com/watch?v=YBtPVfTiOGU&t=37s&ab_channel=FilharmonieBohuslavaMartin%C5%AFZl%C3%ADn
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%97
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 
PRACOVNÍ 
VÝCHOVA 

Pracovní výchova 

1. Zkus vytvořit obrázek z přírodnin, pokud nenajdeš třeba 

listy, můžeš si je vystřihnout z letáků nebo novin.  

Inspirace: 

 

 

2. Pomůcky: kamínky, větvičky, šišky, lesní plody, listy 

(třeba vystřižené z letáků nebo novin),  

3. Obrázek vyfoť a pošli na mail nebo do MS Teams. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pracovní list – vlastivěda – 4.3. 
Pracuj s mapou a vyhledej pohoří a řeky ČR. Svou práci pošli do MS Teams nebo na 

mail. 

 
 

 
POHOŘÍ:      ŘEKY: 

A       1. 

B       2. 

C       3. 

D       4. 

E       5. 

F       6. 

G       7. 

H       8. 

       9. 

       10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


