
IV. A 

TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Danuše Kozánková 

 
TÝDEN: 15. března 2021 – 19. 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. 52/cv. 8 – napsat a poslat 

Učebnice str. 52/cv. 9 - ústně 

PS str.11/cv. 3 

 

Úterý  

Rod ženský– vzory  

Učebnice str. 50/opsat skloňování vzoru píseň – poslat 

PS str. 11/cv. 1,2 

 

Středa  

Rod ženský– vzory  

Učebnice str. 53/ cv. 12 – napsat a poslat 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-

rodu-zenskeho/koncovky/cviceni-pisen1.html 

 

Čtvrtek 

Rod ženský– vzory  

Učebnice str. 50/opsat skloňování vzoru kost   

PS číslo 2 str. 12/cv. 1,2 

 

Pátek –  

Rod ženský– vzory  

Učebnice str. 53/cv. 14– napsat a poslat 

PS číslo 2 str. 1/cv. 3,4   

 

Čtení –  
POŠŤÁCKÁ POHÁDKA 
Karel Čapek 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/koncovky/cviceni-pisen1.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/koncovky/cviceni-pisen1.html


 
To bych rád věděl: když mohou být pohádky o všelijakých jiných lidských 
řemeslech a povoláních, jako o králích a princích a loupežnících, pastýřích 
a rytířích a černokněžnících a obrech a drvoštěpech a vodnících, proč by 
nemohla být také jednou pohádka o pošťákovi? Vždyť takový poštovní 
úřad, to je skoro jako zakleté místo; máte tam samé nápisy, že „kouřiti je 
zakázáno" a „psy s sebou bráti je zakázáno" a mnoho jiných varovných 
tabulek - říkám vám, tolik vyhlášek a zapovědí nemají ve svých 
úřadovnách ani čarodějníci, ani draci. Už z toho je vidět, že pošta je místo 
tajemné a mocné. A pak, děti, kdopak kdy viděl, co se děje na poště v 
noci, když je zavřená? Jářku, na to bychom se chtěli podívat! Však jeden 
pán - abyste věděli, byl to pan Kolbaba, povoláním pošťák a listonoš - se 
na to doopravdy podíval a řekl o tom ostatním listonošům a pošťákům a ti 
to zase řekli dál, až se to doneslo ke mně; a já nejsem tak nepřející, abych 
si to nechal sám pro sebe. Tak jen s tím ven, a už se začíná. 
Tedy toho pana Kolbabu, povoláním listonoše a pošťáka, nějak omrzelo 
jeho pošťácké řemeslo: co prý se takový listonoš nachodí, naběhá, 
nadrandí, nalítá, nahoní a našlape, že prý den co den musí ujít dvacet 
devět tisíc sedm set třicet pět kroků, v čemž je zahrnuto osm tisíc dvě stě 
čtyřicet devět schodů nahoru a dolů, a že ty dopisy, co roznáší, jsou 
beztoho samé tiskopisy a účty a jiné zbytečnosti, které nikomu neudělají 
ani trochu radosti, a že i ten poštovský úřad je takové neveselé a nijaké 
místo, kde se ani žádné pohádky nedějí. Tak a všelijak jinak si naříkal pan 
Kolbaba na své pošťácké povolání. A jednou si ze samého smutku sedl na 
poště u kamen a usnul a ani si nevšiml, že už je šest hodin; a když odbila 
hodina šestá, odešli ostatní pošťáci a listonoši a zavřeli poštu a pan 
Kolbaba tam zůstal zamčený a spal. 
Mohlo být k půlnoci, když ho probudil takový šramot, jako když myši ťápou 
po podlaze. Heleme, řekl si pan Kolbaba, máme tu myši; měla by se na ně 
políčit past. A když se tak kouká po těch myších, vidí, že to nejsou žádné 
myši, ale poštovští skřítkové. To vám jsou takoví malí a fousatí pumprlíci, 
asi tak velicí jako menší slepice wyandotka nebo jako veverka nebo jako 
lesní králík, tak asi; a na hlavách mají poštovské čepice jako praví pošťáci 
a nosí pelerínky jako praví listonošové. Zatrachtile, řekl si pan Kolbaba, 
ale jinak ani nemukl, ani necekl, ba ani nešpitl, aby je nezaplašil. A vida, 
jeden ten poštovní skřítek přerovnával dopisy, které měl ráno pan Kolbaba 
roznést; druhý třídil poštu, třetí vážil balíčky a lípal na ně cedulky; čtvrtý 
huboval, že tady ta škatule není ovázána podle předpisu, pátý seděl u 
okénka a přepočítával peníze, jako dělají poštovní úředníci. 
„Tak a jsme hotovi. Copak, páni, abychom si teď trochu zahráli karty?"  
„Pročpak ne," řekl první skřítek a odpočítal dvaatřicet dopisů. „Tak tady 
jsou kartičky a můžeme začít." 
Druhý skřet vzal ty dopisy a zamíchal je. 
„Snímám," řekl první rarach. 
„Tak rozdávej," pravil druhý. 
„Ale, ale," bručel třetí, „to jsem dostal špatný list!" 
„Nesu," řekl čtvrtý a pleskl dopisem na stůl. 
„To ti přebiju," děl pátý a položil svůj list na tamten. 
„Holenku, to je na mne slabé," pravil šestý a přihodil svůj list. 
„Oho," řekl sedmý, „to já mám ještě vyšší kartu." 
„A já mám trumfové eso," zvolal osmý a hodil svůj list na ty ostatní. 
Tohle, děti, už pan Kolbaba nemohl vydržet a vyhrkl: „Neračte se, páni 
vyžlata, vyrušovat, ale jaképak to máte karty?" 
„Á, pan Kolbaba," řekl první skřítek. „My jsme vás, pane Kolbaba, nechtěli 
budit, ale když už jste se probudil, pojďte si zahrát s námi. My totiž 
hrajeme jenom obyčejný mariáš." 
Pan Kolbaba si to nenechal dvakrát říkat a sedl si mezi skřítky. 
„Tak tady máte karty," pravil druhý skřet a podal mu několik dopisů, „a 
můžete začít." 
Pan Kolbaba se podíval na ty dopisy, co mu dali do ruky, a řekl: „Neračte 
mně to mít za zlé, páni pumprlíci, ale já nemám v ruce žádné karty, já 
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mám jenom nedoručené dopisy." 
„No právě," odpověděl třetí pidimužík, „ to jsou naše hrací karty." 
„Hm," pravil pan Kolbaba, „neračte se hněvat, páni, ale karty na hraní mají 
mít nejnižší sedmičku, pak osmičku, potom devítku a desítku, spodka a 
svrška, krále a nejvyšší eso. Ale tady v těch dopisech nic takového není." 
„A to se moc pletete, pane Kolbaba," řekl čtvrtý mužíček. „Abyste věděl, 
každý ten dopis platí víc nebo míň, podle toho, co je v něm uvnitř 
napsáno." 
„Nejnižší karta," vykládal první rarášek, „takzvaná sedmička neboli 
minelka, to jsou takové ty dopisy, ve kterých si lidi něco nalhávají a 
předstírají." 
„Druhá nejnižší karta je osmička," pokračoval druhý tajtrlík, „a to jsou 
takové dopisy, co lidi píší jenom z musu a povinnosti." 
„Třetí nízká karta je devítka," děl nato třetí mrňavec, „a to jsou dopisy, co si 
lidé píší jenom ze zdvořilosti." 
,,První vysoká karta je desítka," řekl čtvrtý. „To jsou takové dopisy, ve 
kterých si lidé píší něco zajímavého a nového." 
„Druhá vysoká karta je spodek," pravil pátý. „To jsou psaníčka, co si lidé 
posílají, když chtějí tomu druhému udělat potěšení." 
„Třetí vysoká karta je svršek neboli kluk," povídal šestý. „A to jsou dopisy 
mezi dobrými přáteli." „Čtvrtá vysoká karta se jmenuje král nebo též 
dáma," dodával sedmý. „A to je takový dopis, který je napsán z lásky." „A 
ta nejvyšší karta neboli eso," doložil osmý stařík, „to je takové psaníčko, 
kterým dává člověk tomu druhému své celé srdce. To je karta, která 
přebije, čili přetrumfne všechny ostatní. Abyste věděl, pane Kolbaba, 
takové psaní se najde, když píše maminka svému dítěti nebo člověk 
člověku, kterého má raději než sebe sama." 
„Aha," řekl pan Kolbaba. „Ale teď bych rád věděl, jak poznáte, co stojí 
uvnitř v těch dopisech napsáno. To bych, páni, moc nerad slyšel, že je 
snad otvíráte a čtete. To se nesmí, lidičky, to byste porušili listovní 
tajemství a já bych vás, holoto, musil udat na policii. Propánakrále, to by 
byl velikánský hřích, kdyby někdo otevřel dopis, který mu nepatří!" „To my, 
pane Kolbaba, taky víme," řekl první rarášek. „Ale my, holenku, my cítíme 
hmatem skrze zavřenou obálku, co v tom dopise je. Ta lhostejná psaní 
jsou na omak studená, ale čím víc lásky je v dopise, tím je to psaníčko 
teplejší." „A když my skřítkové si zavřený dopis položíme na čelo," dodal 
druhý, „můžeme vám říci slovo za slovem, co tam stojí psáno." „A že jsem 
tak smělý," ptal se dále pan Kolbaba, „kdepak vy tu vlastně přespáváte?" 
„To vám, pane Kolbaba, neřekneme," pravil osmý dědeček. „Kdyby lidé 
věděli, kde my skřítkové bydlíme, tak by nás odtamtud vymetli. Kdepak, to 
nesmíte vědět." 
Inu, když mně to neřeknete, tak si to nechte, myslel si pan Kolbaba. Však 
já dám pozor, kam půjdete spát. - A sedl si zase u kamen, aby dával pozor. 
Ale jen se tam ulebedil, už se mu začala tak nějak klížit na očičkách víčka, 
a než by se řeklo pět, 
pan Kolbaba usnul a spal jako dudek až do božího rána. 
 

1. Přečti si pohádku. 
2. Zapiš do sešitu autora, název pohádky a 

odpověz na otázky. 
Pošťácká pohádka 
 
Karel Čapek 
 
 

1. Jak se jmenuje hlavní postava pohádky? 
2. Napiš krátce děj pohádky. 
3. Napiš, jestli se ti pohádka líbila. 
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4. Podívej se na pohádku: 

https://www.youtube.com/watch?v=lhuaPn

1yoHM&ab_chan-

nel=Ve%C4%8Dern%C3%AD%C4%8Deka-

nejkr%C3%A1sn%C4%9Bj%C5%A1%C3%

ADpoh%C3%A1dky 

Sloh –   
 

1. Přečti si žlutý rámeček: 

 

2. Vyplň následující pracovní list- 

PRACOVNÍ LIST - SLOH 

1. Hlasitým čtením přečtěte následující úryvek textu 

      O jarních prázdninách pojedu k babičce  
Rád k ní jezdím o hlavních i o jarních prázdninách. Bydlí na malé 
vesničce. Hraji si tam s kočičkou Lízou, kamarádím s Punťou, 
pomáhám krmit králíky a slepice. Vždycky babičce včas napíši a 
ona si pro mne přijde na autobusovou zastávku. Cestuji už sám. 
K autobusu mě doprovodí maminka nebo tatínek. 

2. Odpověz na otázky celou větou. 
Kde bydlí babička? 

         Jak se jmenuje kočička? 
     Kdo je Punťa? 

3.  Doplň následující věty 
     Pomáhám krmit ……………………. 
     Cestuji …………………………………… 
       K ………………….mě doprovodí ……………….. nebo 
………………….. 

 

4. Vypiš z textu vlastní jména  

 
ANGLIČTINA 

 

 

 
 

 

Skupina: p. uč. Fojtíkové 

 

Dny v týdnu - Days of the week 

Měsíce v roce - Months of the year 

 

Chit Chat 2 

opakování osobních otázek a odpovědí, hláskování 

slovní zásoba: Music 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lhuaPn1yoHM&ab_channel=Ve%C4%8Dern%C3%AD%C4%8Dekanejkr%C3%A1sn%C4%9Bj%C5%A1%C3%ADpoh%C3%A1dky
https://www.youtube.com/watch?v=lhuaPn1yoHM&ab_channel=Ve%C4%8Dern%C3%AD%C4%8Dekanejkr%C3%A1sn%C4%9Bj%C5%A1%C3%ADpoh%C3%A1dky
https://www.youtube.com/watch?v=lhuaPn1yoHM&ab_channel=Ve%C4%8Dern%C3%AD%C4%8Dekanejkr%C3%A1sn%C4%9Bj%C5%A1%C3%ADpoh%C3%A1dky
https://www.youtube.com/watch?v=lhuaPn1yoHM&ab_channel=Ve%C4%8Dern%C3%AD%C4%8Dekanejkr%C3%A1sn%C4%9Bj%C5%A1%C3%ADpoh%C3%A1dky
https://www.youtube.com/watch?v=lhuaPn1yoHM&ab_channel=Ve%C4%8Dern%C3%AD%C4%8Dekanejkr%C3%A1sn%C4%9Bj%C5%A1%C3%ADpoh%C3%A1dky


Skupinka p. uč. Střelcové 

Ještě jednou si zopakuj všechny měsíce. K daným slovům napiš 

měsíc, ke kterému patří. Cvičení napiš do sešitu. (Pokud některá 

slovíčka neznáš, vyhledej si je ve slovníku.) 

Christmas –                                  My birthday - 

Flowers –                                      my mum´s birthday -  

Easter –                                         skiing - 

Halloween -                                  leaves – 

Summer holiday -                        Valentine´s day – 

Uč. CHIT CHAT 2 – str. 2, 3 (Přečti si. Otázky a odpovědi ze str. 3 napiš do 

sešitu AJ.) 

Uč. str. 4 – vypiš si do slovníčku nová slovíčka MUSIC TIME (hudební 

nástroje) 

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

MATEMATIKA 
 
 

1 2 3 

 

Pondělí 

PS str. 50/ celá 

Zaokrouhlování 

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

m 

 

Úterý 

PS str. 51/ celá 

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

m 

 

Středa 

PS str. 52/ celá 

 

Čtvrtek  

PS str. 53/ celá 

 

Pátek  

PS str. 45/celá 

PS str. 46/celá 
 
PŘÍRODOVĚDA 

 

 

Středa 

1. Zapiš si zápis: 

LUSKOVINY 

- semena se nazývají luštěniny a jsou ukrytá v lusku 

- hrách setý, fazol obecný, čočka kuchyňská a sója 

luštinatá 

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

- z jejich semen se lisováním se vyrábí olej 

- řepka olejka, slunečnice roční 

PÍCNINY 

- krmivo pro hospodářská zvířata, např. jetel luční 

TEXTILNÍ PLODINY 

- len setý 

Na polích se také pěstuje zelenina. Plané rostliny, které 

rostou na polích a ubírají polním plodinám živiny, se 

nazývají PLEVELE (mák  vlčí) 

2. učebnice str. 40/41 – Tažní a stálí ptáci – přečíst 

3. PS str. 21/cv.3 

 

Pátek 

 

1. Zapiš si zápis: 

ŽIVOČICHOVÉ NAŠICH POLÍ 

TAŽNÍ A STÁLÍ PTÁCI 

- tažní – odlétají na zimu do teplých krajin 

- stálí – přezimují u nás 

SKŘIVAN POLNÍ 

- tažný, samec výrazně zpívá 

KOROPTEV POLNÍ 

- všežravec, stálá, nekrmivá,  zvlášť chráněný druh, 

obývá meze polí s křovinami 

BAŽANT OBECNÝ 

- všežravec, stálý, nekrmivý, obývá meze polí s křovi-

nami 

POŠTOLKA OBECNÁ 

- vyskytuje se hojně, dravec 

KÁNĚ LESNÍ 

- nejhojnější dravec, stálý pták, ne polích loví hra-

boše 

2. přečti si v učebnici str. 41/42 – Savci 

3. PS str.21/ cv. 1,2 

 

VLASTIVĚDA                

 

Pondělí 

1. Nová učebnice – červená str. 4/ přečíst 

2. Zapiš si zápis 

NEJSTARŠÍ DĚJINY ČESKÉHO NÁRODA 

O ČASE 

1 ROK = doba oběhu Země kolem Slunce 

1 MĚSÍC = doba oběhu Měsíce kolem Země 

1 DEN = otáčení Země kolem své osy 



Jako počátek našeho letopočtu lidé určili rok narození Ježíše 

Krista (rok 0).  

Před tímto počátkem 0 = před naším letopočtem (př.n.l.) 

Po tomto počátku 0 = našeho letopočtu (n.l.) 

 

3. Podívej se na video: https://decko.ceskatelevize.cz/vi-

deo/e216543112040002 

Čtvrtek 

1. Učebnice str.5 – přečíst 

2. Podívej se na video: https://decko.ceskatelevize.cz/vi-

deo/e216543112040014 

3. Zapiš si zápis: 

ČESKÉ ZEMĚ V PRAVĚKU 

Období pravěku dělíme podle materiálu, ze kterého člověk 

zhotovoval své nástroje. 

1. Doba kamenná – starší doba kamenná 

    mladší doba kamenná 

2. Doba bronzová 

3. Doba železná 

 
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 techni-

kou sněženky. 

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 
 

 

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

 
 

Cvičení pro žáky 4. tříd 

 

Milí žáci, posílám odkaz na cvičení doma i s hudbou a šikov-

nou cvičitelkou. Vyzkoušejte 2x týdně. Přeskočte úvod a 

dejte se do cvičení. Pokud nebude pršet, běžte se projít, nebo 

střídejte chůzi a lehký poklus. Mějte se hezky. 
https://www.youtube.com/watch?v=6w73P5WWPnw 

 

 
HUDEBNÍ 
VÝCHOVA 

Přečti si text a splň úkol. Na závěr mi do MS Teams nebo do 

EŽK pošli název písničky. 
 
Do známé písničky se přimíchala další slova. Podtrhejte slova písničky, která jsou 
uspořádána tak, jak jdou opravdu za sebou. 
                                          
Jak je nám známo z doslechu, přihodilo se jednou, nejspíš před 

mnoha lety, 

že v blíže neurčité krajině skákal pes neznámé rasy, věku 

i jména přes oves, čímž je zajisté míněno celé pole, o jehož 
rozloze ani majiteli nemáme k dispozici žádné bližší informace. 

Výše zmíněný čtvernožec se poté stejným způsobem 
pohyboval přes zelenou louku, která ležela poblíž ovesného 

pole. 
Čtvernožec se uvedeným terénem nepohyboval sám, neboť je 

doloženo, že přes pole a louku šel za ním myslivec,  
jehož jméno, stáří, bydliště, jakož i další údaje nám zůstaly 

neznámy, 
neboť kusá informace o něm uvádí pouze bezvýznamnou 

skutečnost, 

že měl péro na svém mysliveckém klobouku.  
 

Zapiš název 
písničky:_______________________________________________________ 
 

 

 
PRACOVNÍ 
VÝCHOVA 

PRACOVNÍ VÝCHOVA  

1. Téma: skládaný červík 

2. Pomůcky: barevné papíry (pokud nemáš, můžeš na-

hradit novinami, letáky nebo použít papír bílý), nůžky, 

lepidlo, pravítko, tužka 

3. Postup: 

- Naměř na papíru 2 cm široký pruh, který bude 

přes celou délku tohoto papíru. (obrázek č.1) 

- Vystřihni dva takové pruhy. 

https://www.youtube.com/watch?v=6w73P5WWPnw


- Slep pruhy k sobě tak, aby byly k sobě kolmé (obrá-

zek č. 2) 

- Překládej jednotlivé pruhy přes sebe, až se dostaneš 

na konec pruhů, zase je slep. (obrázek č.2-č.5) 

- Vznikne ti tělo červíka (obrázek č. 6) 

- Vymysli si tvar červíčkovy hlavy, nakresli na papír, 

vystřihni, dokresli oči. (obrázek č.8 – č. 9). 

- Nalep hlavu na červíčkovo tělo (obrázek č. 10). 

- Pošli ke kontrole do MS Teams nebo na mail. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. Odpověz na otázky. (Yes, it is. No, it isn´t.) 

 
 

2. Vyber si dvě zvířata a popiš je. (použij vazby IT IS…., IT HAS GOT ……, IT LIKES …..) 
 
 
……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

 

 



 

3. Rozšiřuj si slovní zásobu. (Pracuj se slovníkem.) 

 

 

 
 


