
IV. B 
TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Blanka Střelcová 

 

TÝDEN: 1. března – 5. března 2021 

Prosím o pravidelné sledování e-ŽK. 

!!!!!! Prosím o sledování rozvrhu hodin v e-ŽK, kde jsou přikládány 

k daným předmětům výukové zdroje – úkoly (malé fialové V)!!!!! 

 Týdenní úkolníček je určený pouze pro děti, které se neúčastní 
on-line výuky, nebo které se daný den nemohou na on-line výuku 
připojit. 

 Pokud jsou děti na on-line výuce, vypracovávají z tohoto úkolníčku  
pouze úkoly do VV, PV a TV.   

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
 

 

A B C 

 

Probírané učivo:  Podstatná jména (rod, číslo a pád) 
                              Vzory podstatných jmen rodu středního, ženského 
 
Pondělí 
Vypracuj přiložený PL    cvičení mi přines ke kontrole :-) 
 
Úterý 

Vypracuj přiložený PL   cvičení mi přines ke kontrole :-) 
 
Středa 
Vypracuj přiložený PL.   cvičení mi přines ke kontrole :-) 
 
Čtvrtek 

Uč. str. 55 – nadepiš si vzor RUŽE – přečti si žlutou tabulku 

Uč. str. 52/cv. 7 (ústně), vyber si tři podstatná jména a cvičení napiš. 
PS str. 11/cv. 1,2,3 
 
Pátek 
Uč. str. 52/cv. 8 
Vypracuj přiložený PL 
 
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 

 

 
 
 

Skupinka p. uč. Střelcové a p. uč. Šimperské 

Vypracuj kalendář - Rozděl si ho na dvanáct částí (12 měsíců), 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 

 

 
Probírané učivo:  Přirozená čísla do milionu 
 
Pondělí 
Vypracuj přiložený PL.   Cvičení mi přines ke kontrole :-) 
 

Úterý 
Zaokrouhlování čísel – uč. Str. 60/růžová tabulka (nastuduj si) 
Uč. str. 60/cv. 1 – do sešitu 
PS str. 48/cv. 1,2,3 
 
Středa 
Zaokrouhlování (přečti si ještě jednou v PS na str. 48 šedou tabulku) 

PS str. 49/cv. 1,2,3 

 
Čtvrtek 
Uč. str. 60/cv. 2 čísla z tabulky zaokrouhli nejprve na statisíce, potom na 
desetitisíce. (Do sešitu M – tabulku ani názvy měst opisovat nemusíš, pouze 
čísla.) 
 
Pátek 

PS str. 50, 51 
 
Každý týden píšeme 1 – 2 minutovky. 

 

PŘÍRODOVĚDA 

 

Úterý 

1. Učebnice str. 38/ přečíst 

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

3. Zapiš si zápis: 

ROSTLINY NAŠICH POLÍ 

- Ekosystém uměle vytvořený člověkem, rostliny pěstované 

na poli se nazývají polní plodiny. 

OBILNINY 

- mezi obilniny patří: pšenice, žito, ječmen, oves a kukuřice. 

- z zrn obilí se vyrábí mouka, sláma ze stébel se využívá 

jako podestýlka pro hospodářská zvířata. 

 



Středa 

1. zapiš si zápis: 

OKOPANINY 

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

lilek brambor 

- z řepy obecné cukrovky se vyrábí cukr, krmnou řepu vyu-

žíváme jako krmivo, lilek brambor pěstujeme pro jeho 

hlízy nazývané brambory. 

                                                    

2. učebnice str. 39/ přečíst 

3. PS str. 20/cv.3 

 

VLASTIVĚ
DA                

 

PRUMYSL ČR 

Základem průmyslu je výroba. 
Výrobky vyrábějí průmyslové závody. 
Průmyslové závody potřebují k výrobě suroviny, energii, zaměstnance, 
dopravní prostředky… 

 
Různá odvětví průmyslu: 

Stavební - 

Strojírenský - 

Potravinářský - 

Textilní a oděvní - 

Kožedělný - 

Hutní - 

Chemický - 

Keramický - 

Sklářský- 

Automobilový - 

 
Doplň výrobky do různých druhů odvětví. 

 

Přečti si v učebnici str. 38, 39 (Vypracuj do sešitu Vla otázky na str. 39) 

Pracovní 
výchova 

Zkus vytvořit obrázek z přírodnin, pokud nenajdeš třeba listy, mů-

žeš si je vystřihnout z letáků nebo novin.  

Inspirace: 



 
 

1. Pomůcky: kamínky, větvičky, šišky, lesní plody, listy (třeba 

vystřižené z letáků nebo novin),  

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

Výtvarná 
výchova 

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 sně-

ženky. 

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

do své složky označené jako VÝTVARNÁ VÝCHOVA.  

3. Sněženky v jakékoliv podobě můžeš vyfotit a poslat na adresu: 

 janikova@9zszlin.cz. 

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

                                                                                    Mgr. Marie Janíková 

 

Hudební 
výchova 

Poslechni si koncert Filharmonie Bohuslava Martinů: 

 

Odkaz Facebook: 

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

Odkaz Youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UCO4rMGtNzFAYTJY60uPhpuA/vi

deos 

 

Otázky k výchovnému koncertu: 

1. Název koncertu: 

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

mailto:janikova@9zszlin.cz
https://www.facebook.com/filharmonie/videos/1736797203156668
https://www.youtube.com/channel/UCO4rMGtNzFAYTJY60uPhpuA/videos
https://www.youtube.com/channel/UCO4rMGtNzFAYTJY60uPhpuA/videos
https://ja.wikipedia.org/wiki/スノードロップ
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


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. 
  

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 

 

Doporučujeme co nejvíc pobyt v přírodě!!! 

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

 
 
 

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

