
IV. A 

TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Danuše Kozánková 

 
TÝDEN: 23. listopadu 2020 – 27. listopadu 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 23. 11. 
PS str.24/ cv. 1,2 
Učebnice str. 24/rozlište – napsat do sešitu 
Procvičování pravopisu str. 16/1., 2. sloupeček 
 

Úterý 24. 11. 
PS str. 24/cv. 3 

Učebnice str. 24/ cv. 1 – napsat do sešitu( tento úkol mi 
pošli mailem) 
Procvičování pravopisu str. 16/ 3.sloupeček 
Procvičování pravopisu str. 17/1. sloupeček 
 
Středa 25. 11. 
PS str. 24/ cv. 4,5 
Učebnice str. 24/ cv. 2 – napsat do sešitu( tento úkol mi 
pošli mailem) 
Procvičování pravopisu str. 17/ 2.,3. sloupeček 
 
Čtvrtek 26.11. 
PS str. 25/cv. 1,2,3 
Učebnice str. 26/ rozlišujte – napsat do sešitu 
Procvičování pravopisu str. 18/ cv.1,2 
 
Pátek 27.11.  
Učebnice str. 26/cv. 2 – napsat do sešitu ( tento úkol mi 
pošli mailem) 
PS str. 25/ cv. 4,5 
Procvičování pravopisu str. 18/cv.3 
Procvičování pravopisu str. 19/1. sloupeček 
 
Sloh – středa 25. 11. 
PS str. 32/ cv. 1,2 (dole) – slohové cvičení 
 
 



 
ANGLIČTINA 

 

 

 
 

Skupina paní učitelky Fojtíkové: 

Úterý: 
Lekce 7 - 9: procvičování osobních otázek a odpovědí 
Slovíčka lekce 10: nácvik výslovnosti 
 
Čtvrtek: 
Lekce 10: slovní zásoba 
Vazba: There is, There are 
 
Pátek: 
Popis obrázků pomocí There is, there are 
Písnička str. 49 
 
 

Skupina paní učitelky Střelcové: 
 
Uč. str. 50 – a) přečti si věty o zvířatech 
                      b) vypiš si do slovníčku všechna neznámá slovíčka 
                      c) pomocí slovníčku v PS (vzadu) si napiš ke 
slovíčkům výslovnost a jejich překlad 
                      d) vyber si dvě zvířata, najdi k nim dané věty a napiš 
o nich do sešitu AJ. Zvířata nakresli. 
PS str. 49, 50 
Přelož do sešitu AJ: 

1. Na obrázku jsou dva lvi. 

2. Na obrázku je jedna žirafa. 

3. Na obrázku jsou čtyři hadi. 

4. Na obrázku je opice. 

5. V mámině džípu jsou zvířata. 

6. Je tam velký tlustý krokodýl. 

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 

 

 

Pondělí 23. 11. 

Matematické minutovky str. 10/celá 

Matematické minutovky str. 15/celá 

 

Úterý 24. 11. 
PS str. 41/celá 

Matematické minutovky str. 11/ celá 

 

 

Středa 25. 11. 

PS str. 42/ celá 

Minutovky str. 12/ celá 

 



Čtvrtek 26. 11.  

PS str. 43/ celá 

Minutovky str. 13/celá 

 

Pátek 27. 11. 

PS str. 47/ celá 

Narýsuj do sešitu dvě přímky c, d, které jsou kolmé.  

 
PŘÍRODOVĚDA 

 

Středa 25.11. 

 

1. Učebnice str. 18, 19 – prohlédnout si a vyhledat všechny 

rostliny a živočichy. 

2. Do sešitu napiš nadpis: EKOSYSTÉM LES 

 

3. U rostlin – zapiš, zda je jedná o strom, keř nebo bylinu 

4. U živočichů – zapiš, zda se jedná o savce, ptáky, plazy, 

obojživelníky nebo ryby (obratlovce) nebo se jedná o bez-

obratlé živočichy 

5. Dále do sešitu nakresli a popiš tento obrázek (je i v učeb-

nici na str. 20): 

 

 
 

Pátek 27. 11. 

1. Učebnice str. 20/ přečíst 

2. PS str. 10/ celá 

3. Zápis: ROSTLINY NAŠICH LESŮ 
- Živé organizmy žijí v lesích v několika lesních pa-

trech 

1. Kořenové patro 

2. Mechové patro 

3. Bylinné patro 

4. Keřové patro 

5. Stromové patro 



Keřové patro: 

- Nacházejí se podzemní části rostlin a podhoubí hub 

- Symbióza – vzájemné výhodné soužití dvou živých 

organizmů (např. stromy a houby) 

 
 

VLASTIVĚDA                

 

Pondělí 23. 11.  

Učebnice str. 19/ dole – Plány 

 
Otázky pro žáky 

• Poradili jste někdy člověku, který hledal cestu k určitému 

místu ve vašem městě? 

• Proč je důležité, aby si lidé pomáhali? 

• Pomáháte si ve třídě navzájem? 

ZÁPIS: 

PLÁNY 
• Znázorňují menší území. Slouží k podrobnější orientaci. 

• Jsou zde znázorněny ulice, náměstí, parky apod. 

Čtvrtek 26.11. 
POZOR PÍŠEME TEST – KRAJSKÁ MĚSTA  A  KRAJE !!! 

 
 
 

VÝTVARNÁ 
VÝCHOVA 

Námět: NA OKNĚ SEDĚLA KOČKA A VENKU ... 

Technika: kresba měkkou tužkou č. 1 kolorovaná akvarelem 

(vodovými barvami) 

Formát výkresu: A 4 

Úkol: viz zadání úkolu včetně přiložených souborů v elektro-

nické žákovské knížce 

 
 

PRACOVNÍ 
VÝCHOVA 

Splň zadané úkoly: 

1. Uklízej si svůj pokoj 

2. Zeptej se rodičů, jestli s něčím nepotřebují pomoct. 

3. Pomoz s domácími pracemi. 

4. Splň rodičům jedno přání  

 
 
HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Hudební výchova – listopad 

1. Poslech https://www.ceskatelevize.cz/ivysi-

lani/11806170696-hudebni-perlicky-pavla-

sporcla/217522161500011 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11806170696-hudebni-perlicky-pavla-sporcla/217522161500011
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11806170696-hudebni-perlicky-pavla-sporcla/217522161500011
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 jednič-

kou . 

 
 

 
TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Zkus ujít denně alespoň 3000 kroků.  

Zacvič si: 

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

lvicaty/220553110050057 

 

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

lvicaty/220553110050058 

 
 

mailto:kozankova@9zszlin.cz
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/13433515287-cviceni-se-lvicaty/220553110050057
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/13433515287-cviceni-se-lvicaty/220553110050057
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/13433515287-cviceni-se-lvicaty/220553110050058
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/13433515287-cviceni-se-lvicaty/220553110050058

