
IV. A 

TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Danuše Kozánková 

 
TÝDEN: 5. dubna 2021 – 9. dubna 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 – Velikonoční pondělí 

 

Úterý  

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

Učebnice str. 56/opiš skloňování vzoru pán 

Učebnice str. 56/ cv. 3 - ústně 

PS str. 16/cv. 1,2,3 

 

Středa  

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

Učebnice str. 57/ cv. 6 – napsat a poslat 

PS str. 16/cv. 4,5 

 

Čtvrtek 

Učebnice str. 56/ vzor hrad – opsat skloňování 

Učebnice str. 57/cv. 9 – ústně 

PS str. 17/ cv. 1 

 

Pátek –  

Učebnice str. 58/cv. 11 – napsat a poslat 

PS str. 17/cv. 2,3 

 

Čtení – Velikonoční pondělí 

 

Sloh –   
1. Přečti si celý text a opiš ho do sešitu četní/sloh. 

2. V dalších hodinách budeme s tímto textem pracovat.  



 
    

 
ANGLIČTINA 

 

 

 
 

 

Skupina: p. uč. Fojtíkové 

 

Chit Chat 2 

Procvičování odpovědí na osobní otázky 

Music time - slovní zásoba: hudební nástroje 

Sloveso Can - moci, umět 

 

Skupinky p. uč. Střelcové  

 Uč. str. 6 – do slovníčku zapsat slovíčka – 

SPORTS TIME 

 Do sešitu zapsat 5 vět - I can/ I can´t 

 Vypracuj pracovní listy za úkolníčkem 

 Uč. str. 6 – přečíst si a přeložit písničku 

 Uč se nová slovíčka (musical instruments, 

sports) 

 Stále si opakuj dny, měsíce, spelling, naši 

sousedé (Where are you from?) 



 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 

 

Pondělí – Velikonoční pondělí 

 

Úterý 

PS str. 61/ dokončit 

Matematické minutovky str. 30/ celá 

 

Středa 

Minutovky str. 31 

PS str. 62/cv. 1 

 

Čtvrtek  

PS str. 62/ dokončit 

PS str. 63 

 

Pátek  

PS str. 46/47 
PŘÍRODOVĚDA 

 

Přírodověda  

Středa – 

1. Zapiš si zápis: 

Byliny na louce 

- léčivé byliny: pampeliška lékařská, jitrocel kopi-

natý, řebříček obecný, připravují se z nich např. lé-

čivé čaje. 

- jedovaté byliny: pryskyřník prudký, ocún jesenní 

Bez péče člověka by louky opět začaly zarůstat nejprve 

keři a potom stromy, vracely by se zpět k původnímu 

ekosystému les. 

2. Učebnice str. 48 + motýli na str. 49 – přečíst 

3. PS str. 23/cv. 1 

Pátek –  

1. Zapiš si zápis: 

ŽIVOČICHOVÉ NA LOUKÁCH 

Bezobratlí živočichové 

Saranče a kobylky – tři páry končetin, samečci vydá-

vají vrzavé zvuky. Saranče je býložravá, kobylka je 

všežravec. 

 

VČELA MEDONOSNÁ 

- žije v úlu ( jediná královna – klade vajíčka, samečci 

– trubci, celý úl zabezpečují dělnice). Dělnice sbírají 

pyl a nektar a vyrábějí med. Opylují rostliny. 

ČMELÁCI 

- opylují rostliny, jsou větší než včely, hnízda si sta-

vějí v zemi. 



MOTÝLI 

- opylují rostliny, patří sem např. babočky, modrásci 

a žluťásci 

2. učebnice str. 49/ přečíst 

3. zahraj si hru: https://wordwall.net/cs/re-

source/12680106/ekosyst%C3%A9m-louka-opa-

kov%C3%A1n%C3%AD 

 

VLASTIVĚDA                

 

Pondělí – Velikonoční pondělí 

 

Čtvrtek –  

1. Zapiš si zápis: 

KELTOVÉ NA NAŠEM ÚZEMÍ 

- kolem roku 400 př. n. l. ovládli naše území Keltové 

- známe je nejen z archeologických vykopávek, ale i 

z písemných pramenů. 

- kmen Bójů dal naší zemi jméno - ,,země Bójů“ – 

Bohemia 

- zruční stavitelé a řemeslníci, znali hrnčířský kruh a 

výrobu skla 

- při obchodování používali mince ( do této doby na 

našem území fungoval výměnný obchod) 

- opevněná sídliště – oppida = centrum výroby a ob-

chodu 

2. učebnice str. 9/ přečíst 

3. Podívej se na video: 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11690190484-de-

jepic/417234100101006-praotec-a-jeho-parta/titulky 

 
VÝTVARNÁ 
VÝCHOVA 

 
 

Výtvarnou výchovu vyučuje Mgr. Marie Janíková,  
mail: janikova@9zszlin.cz 
 
Povelikonoční úkol do výtvarné výchovy je přiložen v elek-

tronické ŽK jako výukový zdroj (ve fialovém kolečku v roz-

vrhu hodin). 
 

Mgr. Marie Janíková  (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 

https://wordwall.net/cs/resource/12680106/ekosyst%C3%A9m-louka-opakov%C3%A1n%C3%AD
https://wordwall.net/cs/resource/12680106/ekosyst%C3%A9m-louka-opakov%C3%A1n%C3%AD
https://wordwall.net/cs/resource/12680106/ekosyst%C3%A9m-louka-opakov%C3%A1n%C3%AD
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11690190484-dejepic/417234100101006-praotec-a-jeho-parta/titulky
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11690190484-dejepic/417234100101006-praotec-a-jeho-parta/titulky
mailto:janikova@9zszlin.cz
https://www.youtube.com/watch?v=EhvI4KdFPdQ


 
HUDEBNÍ 
VÝCHOVA 

Podle obrázku poznej písničku. Odpověď mi pošli do  MS 

Teams nebo mailu. 

 
 

 
PRACOVNÍ 
VÝCHOVA 

Velikonoční pondělí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 

 


