
 

IV. B TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Blanka Střelcová 

 
TÝDEN: 16. listopadu – 20. listopadu 2020 

 

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. Děkuji! 
 
Rozvrh on-line výuky zůstává stejný jako minulý týden. 

V úterý 17. 11. je státní svátek, distanční výuka neprobíhá. 😊 
 

Prosím o pravidelné sledování e-ŽK.  Vkládám zde výukové zdroje (pracovní listy, cvičení, zadání prací). 

Vybíráme příspěvek Spolku rodičů při 9. ZŠ Zlín za 1. pololetí 2020/2021 ve výši 250 Kč.  

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK 
ČESKÝ  
 

 

A B C 
 

Opakování učiva z 3. ročníku – vyjmenovaná slova !!!stále opakujeme!!! 
                                                - pádové otázky 
                                                - slovní druhy 
                                                - stavba slova 
 
Probírané učivo: VYJMENOVANÁ SLOVA B 
 
Pondělí – Uč. str. 23/cv. 1 
                 PS str. 21/cv. 1, 2, 3 
 

Úterý –  máš volno 😊 

 
                  
Středa – Uč. str. 23/cv. 3 (do č. 2) 
               PS str. 22/cv. 1, 2, 3 
 
Čtvrtek – Procvičování pravopisu str. 14 (dokončit) a str. 15 – první sloupeček 
(zkontroluj si vzadu v pravopisníčku. do kolečka si napiš počet chyb) 
 
Opiš a doplň do č. 1: 

 
Bab – čka u nás pob – la celý víkend. Do třídy přib – l nový žák. Na 
talíři zb – l  zb – tek jídla. Lovec nab – l pušku. Gábina měla ruce 
celé b – lé od mouky. Přib – l jsem sám hřeb – k kladívkem. Domácí 
úkol jsi opravdu odb – l. Hanka b – la v Pardub – cích. Musel jsem si 
dob – t baterii v mob – lu. Zvířata se nesmí b – t. Kdyb – chom b – li 
včas na místě, slyšeli b – chom odb – jet hodiny na věži. V kroužku 
je sb – li krmítko pro ptáky. Pálí ho dobré b – dlo.  (cvičení mi pošli 😊) 
                   
 
Pátek –  Vypracuj PL, který je vložený v eŽK. (V rozvrhu hodin, v  pátek 20.11. v ČJ 
pod fialovým kolečkem). 
 

Pracovní list bude vložen v pondělí. Pošli mi ho ke kontrole do 22. 11.😊 

 
 



Povinná četba   

- Obrázky z českých dějin a pověstí (Adla Zdeněk, Černý Jiří, Zátka 

Pavel), popř. může být i jiná kniha pověstí pro děti 

- 1 libovolná kniha 

(Do 18. 1. 2021) !!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Diktáty budeme psát vždy ve středu. 
Každý týden píšeme 1-2 pravopisná cvičení (doplňování, opis atd.) 
 

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

Skupina paní učitelky Střelcové a paní učitelky Šimperské: 
Udělej si zápis do sešitu:    

There is/there are 
 

There is – pro jednotné číslo (tam je) 

Př. There is one hippo in the picture.    Na obrázku je jeden hroch. 

There are – pro množné číslo (tam jsou) 

Př. There are three giraffes in the picture.     Na obrázku jsou tři žirafy. 

      There are two lions in the picture.    Na obrázku jsou dva lvi. 

 
 
1. Pomocí vazby THERE IS, THERE ARE popiš obrázek. (do sešitu AJ) 

 

 
 

1. PS str. 48 
 

2.  Uč. str. 49 – Přečti si a přelož 

 čtvrtý odstavec si opiš do sešitu AJ 
 

3. PS str. 49 
4. na eŽK je vložený pracovní list Revision 1.  Prosim o jeho vyplnění a 

poslání zpět do 22. 11. 😊 

 
 
 
 
 



 

 
MATEMATIKA 

 
1 2 3 

 

 
Probírané učivo: 
       - násobení jednociferného a dvojciferného čísla  
       - dělení čísla dvojciferného číslem jednociferným 
       - dělení se zbytkem 
       -  písemné sčítání a odčítání 
       - násobení a dělení do tisíce zpaměti 
        
     
Geometrie – základní geometrické pojmy 
                     Krychle, jehlan, kvádr 
                     Vzájemná poloha přímek (kolmice, rovnoběžky) 
 
Pondělí – Uč. str. 70/ Zapiš si do sešitu červenou tabulku Připomeňme si!!, jak   
                 násobíme čísly 10 a 100 
 
Zapiš si ještě pod tabulku: Zvětšíme-li jednoho z činitelů desetkrát, zvětší se i součin 
desetkrát. 
Např. 40 . 7 = 280  nebo 6 . 50 = 300 
 
Zkus vypočítat do sešitu:  5 . 10 =            50 . 10 =              5. 100 =   
                                        21 . 10 =              7 . 20 =             7 . 100 = 
                                           3. 60 =              6 . 70 =           10 . 100 = 
                                        20 . 50 =               3. 60 =           20 . 100 =     
PS str. 38/cv. 1, 2, 3  
 

Úterý – máš volno 😊 

 
Středa – https://www.youtube.com/watch?v=YKcn0Hcq3hY – zopakuj si násobení 
deseti a stem. 
 
PS str. 39 (celá) 
 
Čtvrtek - G – Rýsování kolmic 
Zopakuj si rýsování kolmic 
https://www.youtube.com/watch?v=opnDuKfSPgQ 
https://www.youtube.com/watch?v=7bhpujrieh0 

1. Narýsuj přímku c, d tak, aby platilo, že c je kolmá k d. 
2. Narýsuj přímku p a vyznač na ni bod O, bodem O veď přímku k, tak aby platilo, 

že k je kolmá k p. 

 
Uč. str. 35/cv. 3, 4 

 
Pátek  
Matematické minutovky str. 11 
Matematické minutovky str. 16 (dokončit) 
 
V rámci matematiky si vypočítej pracovní list (opakování), který máš vložený na eŽK. (Rozvrh 
hodin – pondělí 16.11. – matematika – fialové kolečko.) 
Pracovní list vypracuj do 22. 11. a pošli mi ho ke kontrole.  

 
                        Každý týden píšeme 1 – 2 minutovky. 

https://www.youtube.com/watch?v=YKcn0Hcq3hY
https://www.youtube.com/watch?v=opnDuKfSPgQ
https://www.youtube.com/watch?v=7bhpujrieh0


 

PŘÍRODOVĚ
DA 

 

Ve středu 18 .11. 2020 budeme psát test z přírodovědy, zopakujte si vše, co 

umíme o rostlinách 

(učebnice str. 9 – 14). 

1. Učebnice str. 17/ celá přečíst 

2. PS str. 9/ celá 

Zápis: 

Bezobratlí živočichové 

- Nemají obratel ani jiné kosti 

- Nejpočetnější skupinou je hmyz 

Nakresli do sešitu obrázky: 

               
 

VLASTIVĚDA                

 

  
Naše vlast – Česká republika – demokratický stát 
 
Pondělí:  
 

STÁTNÍ SVÁTKY ČR 
 

Státní svátky jsou vyhlášeny na počest důležitých událostí našich dějin. Jsou to dny 
pracovního klidu. 
Např. 8. května – Den vítězství 
 
(vyhledej a vypiš podle kalendáře další státní svátky ČR. Nezapomeň na státní svátek, 
který si připomínáme tento týden – 17. 11.) 
 
Čtvrtek: 
 

MAPY A PLÁNY 
 
Mapa je zmenšený obraz zemského povrchu vybraného území, např. jednoho státu. 

Pro orientaci v krajině slouží turistické mapy, motoristé používají automapy. (Letecké 

mapy, lodní mapy atd.) 

Ve škole používáme vlastivědné mapy – nástěnné a příruční. 

 



Vlastivědné mapy  -  zobrazují výškovou členitost zemského povrchu 

            zachycují polohu obcí v krajině 

            zachycují vodstvo 

            poskytují údaje o přírodních zajímavostech 

            údaje o památkách 

Tematické mapy – znázorňují rozdělení území na státy 

                                 poskytují informace o průmyslu 

                                 o těžbě nerostných surovin 

                                 o podnebí 

                                 o zemědělství apod. 

Soubor map nazýváme atlas. 

Zmenšený model Země se nazývá glóbus. 

 

(přečti si na str. 17)                                

 

Výtvarná 
výchova 

 

Námět: KOČKA 
Technika: kresba měkkou tužkou č. 1 
Formát výkresu/náčrtníku: A 4 
Úkol: viz zadání úkolu včetně přiložených souborů v elektronické žákovské knížce 
 

 

Pracovní 
výchova 

Dýně (práce na 14 dní) 

  

Materiál a pomůcky 

černý karton (papír) A4 (pokud nemáš, může být i bílý papír) 

zbytek černého a zeleného papíru 

různé odstíny oranžového papíru + fixy, gelová pera (i balící papír) 

čtverce asi a= 4 cm 

lepidlo v tyčince (např. Herkules) 

nůžky 

 

Provedení 

Z oranžových vzorovaných papírů vyřízneme (vystřihneme) celkem 14 čtverců. 

Dva čtverce úhlopříčně rozstřihneme. Lepíme do tvaru dýně podle vzoru. Z černého papíru 

nebo bílého černě vybarveného papíru vystřihneme a nalepíme oči  a pusu. 

Ze zeleného papíru vystřihneme stopku. 



Výkres uschovej, odevzdáš po příchodu do školy. Už máš mít dva výkresy (listy, dýně). 

Hudební 
výchova 

Hudební výchova – listopad 

1. Poslech https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11806170696-hudebni-perlicky-pavla-

sporcla/217522161500011 

2. Vytleskej : 

 
3. Hledej zvuky podzimu – pracovní list máš ve výukových materiálech v elektronické 

žákovské knížce.  

4. Můžeš mi poslat na mail – kozankova@9zszlin.cz , jak zpíváš nějakou písničku nebo jak 

vytleskáš rytmus nebo jak hraješ na hudební nástroj a já to ráda ocením jedničkou . 

 

Tělesná 
výchova 

Pokud můžeš a máš chytré hodinky, zkus si každý den ujít 3 000 kroků. 😊 
 
CVIČENÍ SE LVÍČATY 
Všichni teď sice trávíme hodně času doma, ale to není důvod se nehýbat! Zacvičte si se 

Lvíčaty, Alešem Valentou a jeho rodinou. 
 
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/13433515287-cviceni-se-lvicaty/220553110050057 

 

 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/13433515287-cviceni-se-

lvicaty/220553110050058 
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