
IV. A 

TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Danuše Kozánková 

 
TÝDEN: 19. října 2020 – 23. října 2020 

 

INFORMACE PRO RODIČE: 

Úkolníček je platný pouze pro žáky, kteří nenavštěvují on-line výuku (nebo se jim na 

danou schůzku nepodaří připojit), ostatní pracují podle pokynů v on-line výuce. 

Prosím o pravidelnou kontrolu elektronické žákovské knížky. 

 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
 

 

A B C 

 

Pondělí 19.10. 
PS str.13/ cv. 2,3,4 
Učebnice str. 13/cv.3 – napsat do sešitu 
 
Úterý 20.10. 
PS str. 13/cv.5 
PS str. 14/cv.1 
Učebnice str. 14/ žlutý rámeček – přečíst 
Učebnice str. 14/cv. 1 – napsat do sešitu 
 
Středa 21. 10. 
PS str. 14/ cv. 2 
Učebnice str. 15/ žlutý rámeček – přečíst 
Učebnice str. 15/ cv. 4 – napsat do sešitu 
 
Čtvrtek 22. 10. 
Procvičování pravopisu str. 8/ celá 
PS str. 15/cv. 1,2,3 
 
Pátek 23. 10.  
Učebnice str. 16/ žlutý rámeček – přečíst 
Učebnice str. 16/cv. 3 – napsat do sešitu 
PS str. 15/ cv. 1 - dole 
PS str. 16/cv.2 
 
Sloh – středa 21. 10. 
PS str. 12/cv.  
 



 
ANGLIČTINA 

 

 

 
 

Skupina paní učitelky Fojtíkové: 

Úterý: 

  dokončení lekce 8 
 procvičení slovíček lekce 9 
 I like ... I don´t like 

Čtvrtek: 

  samostatná práce - křížovka slovíček lekce 9, kopie: kreslení a po-
pis toho, co mám a nemám rád, procvičování slovíček lekce 9 

Pátek: 

  slovní zásoba: Food - soustavné opakování 
 What do you like? - konverzace 
 Otázka a odpověď: Do you like ...? Yes, I do  x No, I don´t. 
 písnička 

Skupina paní učitelky Střelcové: 
 
U9 – Bug café – nová slovíčka!!! 
 

 nové sloveso LIKE - I like. I don´t like. 

 Do you like ….? Yes, I do. 
                                  No, I don´t. 

- What do you like? 
- What do you like for breakfast (lunch, dinner)? 

 
PS po str. 44 
 
Pomocí slovníčku z pracovního sešitu (vzadu) dopsat nová slovíčka 
(breakfast, lunch, dinner, apple, orange, yoghurt, banana, chocolate, 
ice-cream). 

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 

 

 

Pondělí 19.10. 

PS str. 21/ celá 

 

Úterý 20. 10. 

PS str. 22/ celá 

 

Středa 21. 10. 

PS str. 23/ celá 

Minutovky str. 4/cv.7 

 

Čtvrtek 22. 10.  

PS str. 25/ celá 

Minutovky str. 4/cv.8 

 

Pátek 23. 10. 

PS str. 24/ celá  

 



PŘÍRODOVĚDA 

 

Středa 21. 10. 
zapsat zápis: 
Semenné rostliny 
stavba těla rostlin: kořen, stonek, list, květ a plod se semeny 
Kořen - upevňuje rostlinu v půdě, přijímá z půdy vodu. Je to 
podzemní část rostliny. 
Stonek - nadzemní část, vyrůstají z něj listy, květ a plod. Stonek 
vede vodu s živinami do listů 
Dělení kvetoucích rostlin podle stonku: 
Byliny 
Dřeviny - stromy 
               - keře 
 
učebnice  str. 12/ přečíst 
PS str.6/cv5 
 

Pátek 23.10. 
zápis: 
List - nadzemní část rostliny, vyrůstá ze stonku, obsahuje zelené 
barvivo. V listech probíhá fotosyntéza. (nakreslit a popsat obrá-
zek listu - uč. str. 12) 
Květ - slouží k rozmnožování kvetoucích rostlin. Ve vnitřní části 
květu se nachází: tyčinky - samčí - pylová zrna, pestík - samičí, 
semeník - vajíčka 
Opylení - pylová zrnka jsou větrem nebo hmyzem přenesena z 
tyčinek na pestík. 
Oplození- z oplozeného vajíčka se vyvíjí semeno a ze semeníku 
vzniká plod  
 
PS str. 7/cv. 7 - pracuj s učebnicí 
 

 

VLASTIVĚDA                

 

Pondělí 19. 10. 
Učebnice str. 12/ Zlín – přečíst 

Zápis:  

ZLÍN 
-Zlínský kraj 

-protéká zde řeka Dřevnice 

-leží na rozhraní Hané, Moravského Slovácka a větší část kraje 

je Valašsko 

-známé lázně Luhačovice 

-dříve proslulá výroba bot 

 Pusťte si video: 

https://decko.ceskatelevize.cz/video/e216543112040008 

 

Středa 21. 10. 
Učebnice str. 13/14 – přečíst 

https://decko.ceskatelevize.cz/video/e216543112040008


Zápis:  

ČESKÁ REPUBLIKA – DEMOKRATICKÝ STÁT 
ČR vznikla 1. ledna 1993 (rozpad Československa) 

Praha – sídlo prezidenta, vlády, Parlamentu ČR 

Způsob řízení našeho státu 
-demokratický stát (svobodně se vyjadřujeme a máme svobodné 

volby) 

-demokracie – zaručuje základní práva, rovnost před zákonem 

jsme republika – v čele prezident (volen na 5 let) 

Spolu s prezidentem řídí chod státu vláda – je složená z 

ministrů. 

V čele vlády stojí předseda vlády (premiér). 

Každý ministr se stará o své ministerstvo (např. školství, 

zdravotnictví atd.) 

 
 


