
IV. A 

TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Danuše Kozánková 

 
TÝDEN: 29. března 2021 – 2. dubna 2021 

 

INFORMACE PRO RODIČE:  čt 1.4. – pá 2.4.2021 - velikonoční prázdniny 

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 – 29.3.2021 není online výuka, děti mají úkoly 

zadané v MS Teams 

Rod ženský, střední– pády, rody, vzory a koncovky 

Pracuj podle pracovního listu, který je v MS Teams nebo za 

úkolníčkem. 

 

Úterý  

Rod ženský, střední– pády, rody, vzory a koncovky 

Učebnice str. 55/napiš do sešitu Přehled zařazování 

podstatných jmen rodu mužského ke vzorům 

Učebnice str. 55/ přečíst žluté rámečky 

PS str. 15/cv. 1,2 

 

Středa  

Rod ženský, střední– pády, rody, vzory a koncovky 

Učebnice str. 55/ cv. 2 – napsat a poslat 

PS str. 15/cv. 3,4 

 

Čtvrtek 

Velikonoční prázdniny 

 

Pátek –  

Velikonoční prázdniny 

 

Čtení –  

1. Přečti si text. 
2. Do sešitu napiš nadpis – Velikonoce. 

3. Do sešitu zapiš jen slova, která bys doplnil/a na vyne-
chaná místa. 



VELIKONOCE 
Přečti si text a doplň chybějící údaje z nabídky testu: 
 
Velikonoce jsou největšími svátky(1) 
.............................Oslavují zmrtvýchvstání 
(2).....................................,ke kterému došlo třetího dne 
po jeho ukřižování.Velikonoční svátky připadají na 
(3)..............., 
která následuje po prvním jarním úplňku. K 
velikonočním symbolům patří (4)................................... 
U nás v České republice patří k velikonočním tradicím 
také (5) ...................................Na velikonoční pondělí 
muži a chlapci chodí ke svým sousedům a šlehají ženy a 
děvčata pomlázkou z (6)......................................,aby 
byly po celý rok zdravé a krásné.Ženy potom dávají 
koledníkům (7).............................. 
.............................,která se nazývají(8) 
............................................... 
 

Vyber správnou odpověď a ZAPIŠ JI DO SEŠITU: 
 
1.a) křesťanů                           2.a) Sv. Václava 
   b) indiánů                                b) Harryho Pottera 
   c) eskymáků                            c) Ježíše Krista 
 
3.a) čtvrtek                              4.a)bábovka a víno 
   b)středu                                   b) beránek a vajíčko 
   c) neděli                                     c) chleba a sůl 
 
5.a) pomlázka                         6.a) bambusových tyčí 
   b)dárky                                      b) měkkého drátu  
   c) stromeček                             c) vrbového proutí 
 
7.a) sklenici okurek                                        8.a) barevnice 
   b)barevná vajíčka                                           b) krasavice 
   c) krabici sušenek                                           c) kraslice 
Sloh –   
PRACOVNÍ VÝCHOVA + SLOH 

1. Pomůcky: bílý papír (tvrdý nebo měkký), pastelky, 

nůžky a spousta fantazie 



2. Na jednu stranu nakresli podle předlohy stranu po-

hledu, na které je adresa. 

3. Pohled vystřihni. 

4.  Z druhé strany nakresli velikonoční motiv. 

5. Slohový úkol – napiš správně adresu – Paní Danuše 

Kozánková, Štefánikova 2514, 760 01 Zlín.  

6. Slohový úkol – napiš přání k Velikonocům 

 

 
Nápady na tvoření: 

   

 
 

ANGLIČTINA 
 

 

 
 

Skupina: p. uč. Fojtíkové 
 

Revision: Days and Months 

Easter celebration 
 

Happy Easter! 
 

Skupinky p. uč. Střelcové  

 Uč. str. 4 – zapsat nová slovíčka (hudební 

nástroje) + CAN – umět 



(I can play the …. –  Umím hrát na ……) 

CAN´T – neumět  (I can´t play the ... - Neumím 

hrát na ……) 

 Uč. str. 5 – Zkusit si přečíst písničku + přeložit 

 Do sešitu napsat 5 vět o rodině, na co umí nebo 

neumí hrát. (Např. I can play the piano. I can´t 

play the violin. My mum can play the guitar.  

atd.) 

 Můžeš si v rámci procvičení odpovědět na 

otázky za úkolníčkem. 

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 

 

Pondělí 29.3.2021 není online výuka, děti mají úkoly zadané 

v MS Teams 

PS str. 60/ celá 

Matematické minutovky str. 28/ celá 

 

Úterý 

PS str. 61/ celá 

Matematické minutovky str. 29/ celá 

 

Středa 

Velikonoční únikovka – skupinová práce 

 

Čtvrtek  

Velikonoční prázdniny 

 

Pátek  

Velikonoční prázdniny 
PŘÍRODOVĚDA 

 

Středa 

1. Test 

2. Zápis: 

Ekosystém louka 

ROSTLINY NA LOUKÁCH 

- přírodní ekosystém obhospodařovaný člověkem 

- na loukách rostou převážně luční trávy (např. bojí-

nek luční) nebo byliny (např. pampeliška lékařská) 

- trávy a byliny na louce jsou využívány jako krmivo 

pro hospodářská zvířata 

- louky se sečou dvakrát ročně – 1 senoseč (začátek 

léta) a 2. senoseč - otava (konec léta) 

3. učebnice str. 47/ přečíst 

4. PS str. 22/cv.1 



Pátek 

Velikonoční prázdniny 

 

VLASTIVĚDA                

 

Pondělí - 29.3.2021 není online výuka, děti mají úkoly 

zadané v MS Teams 

1. Zapiš si zápis: 

1.STARŠÍ DOBA KAMENNÁ 

-doba lovců a sběračů 

-trvala 2-3 miliony let 

-lidé se živili sběrem plodů a lovem zvěře 

-žili v tlupách 

-používali pěstní klín (opracovaný kámen) 

-objev ohně 

-památky – Věstonická Venuše 

-dorozumívání – řeč 

-lov mamutů 

2. MLADŠÍ DOBA KAMENNÁ 

-kácením pralesů vznikla pole 

-nářadí se vyrábělo ze dřeva a kamene 

-obdělávali půdu 

-zdroj obživy – zemědělství 

-chov domácích zvířat 

-výroba keramiky (nádobí z hlíny) 

 

2. Učebnice str.8/ přečíst 

3. Podívej se na video: 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11085434343-

sam-v-muzeu/216543112040013-keltska-spona/titulky 

Čtvrtek 

Velikonoční prázdniny 

 
VÝTVARNÁ 
VÝCHOVA 

 
 

Výtvarnou výchovu vyučuje Mgr. Marie Janíková,  
mail: janikova@9zszlin.cz 
 
Téma: VELIKONOCE 
Technika: zdobení kraslic 
Motivace:   
Jak asi vypadalo Zlínsko v 19. století? A kdo byl František Bartoš? 
To všechno se dozvíte v interaktivním listu pod názvem František dětem:   
» MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ (muzeum-zlin.cz) 
Mezi těmito interaktivními listy představující dětskou lidovou slovesnost 
naleznete i list pod názvem František dětem – Velikonoce: Prezentace 
aplikace PowerPoint (muzeum-zlin.cz). 
Pokud budete pozorně listovat, objevíte zde i zajímavý postup při zdobení 
kraslic. 
Přeji Vám barevné a zábavné Velikonoce! 
 
Mgr. Marie Janíková (janikova@9zszlin.cz) 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11085434343-sam-v-muzeu/216543112040013-keltska-spona/titulky
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11085434343-sam-v-muzeu/216543112040013-keltska-spona/titulky
mailto:janikova@9zszlin.cz
http://www.muzeum-zlin.cz/cs/stranky/frantisek-detem/
http://www.muzeum-zlin.cz/data/docs/2020/Frantisek_detem_Velikonoce_v_pdf.pdf
http://www.muzeum-zlin.cz/data/docs/2020/Frantisek_detem_Velikonoce_v_pdf.pdf
mailto:janikova@9zszlin.cz


 
TĚLESNÁ 
VÝCHOVA 

 
 

Cvičení pro žáky 4. tříd 
 

Další cvičení na doma jsou cviky na rovnováhu, vyberte se 

každý den pár cviků, ne všechny a vyzkoušejte je. Uvidíte, že 

tréninkem se budete jen a jen zlepšovat 

https://www.youtube.com/watch?v=EhvI4KdFPdQ 
 

HUDEBNÍ 
VÝCHOVA 

Velikonoční prázdniny 

PRACOVNÍ 
VÝCHOVA 

PRACOVNÍ VÝCHOVA + SLOH 

1. Pomůcky: bílý papír (tvrdý nebo měkký), pastelky, 

nůžky a spousta fantazie 

2. Na jednu stranu nakresli podle předlohy stranu po-

hledu, na které je adresa. 

3. Pohled vystřihni. 

4.  Z druhé strany nakresli velikonoční motiv. 

5. Slohový úkol – napiš správně adresu – Paní Danuše 

Kozánková, Štefánikova 2514, 760 01 Zlín.  

6. Slohový úkol – napiš přání k Velikonocům 

 

 
Nápady na tvoření: 

  
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EhvI4KdFPdQ


PRACOVNÍ LIST – 29. 3. 2021 

1. Urči pád, číslo, rod a vzor u podstatných jmen. 

na louce –  

bez maminky –  

k letadlu –  

se zelím –  

o mrkvi –  

2. Doplň tabulku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Zahraj si hru: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-

zenskeho/znamkovane-diktaty/cviceni5B.htm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

podstatná jména i – í - y vzor 

u Sázav_   

na židl_   

bez vodnatost_   

s gazelam_   

o obět_   

s prac_   

v sín_   

s vlastnost_   

s básněm_   

k Alic_   

pro dívk_   

do Ostrav_   

bez bolest_   

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/znamkovane-diktaty/cviceni5B.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/znamkovane-diktaty/cviceni5B.htm


 

Chit Chat 1 - revision 

 

Answer these questions: Odpověz na tyto otázky: 

 

1. How old are you? 

 ……………………………………………………………………………. 

2. Is there an aeroplane in the classroom?

 ……………………………………………………………………………… 

3. How many brothers/sisters have you got? 

 ……………………………………………………………………………………… 

4. What do you like for lunch? 

 ……………………………………………………………………………………… 

5. Are you happy? 

 ………………………………………………………………………………. 

6. How many computers are there in your room? 

 ……………………………………………………………………………………… 

7. What´s your favourite pet? 

 ……………………………………………………………………………………… 

8. Have you got a white shirt?

 ………………………………………………………………………………. 

9. Whose bag is this? (Nickův)

 ………………………………………………………………………………. 

10. Do you like bananas?  

 ……………………………………………………………………………….. 

 


