
IV. B TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Blanka Střelcová 

 
TÝDEN: 23. listopadu – 27. listopadu 2020 

 

Úkolníček je platný pouze pro žáky, kteří nenavštěvují on-line výuku nebo 
pro žáky, kterým se nepodaří na danou schůzku připojit. 
Ostatní pracují podle pokynů v on-line výuce. Děkuji! 
 
Rozvrh on-line výuky zůstává stejný jako minulý týden. 

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

zadání prací). 

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, L 
 
Pondělí – PS str. 23 – celá 
                 cv. 8 – Diktát – přepiš do sešitu ČJ č. 1 
 
Úterý – Procvičování pravopisu – dokonči str. 15 (zkontroluj si vzadu 
v pravopisníčku, do kolečka si napiš počet chyb) 
               Uč. str. 24 - Rozlišujte – zapiš si do sešitu č. 1 
               Uč. str. 24/cv. 2 
        
Středa – PS str. 24/cv. 1, 2, 3 
               Uč. str. 24/cv. 4 (do č. 2) 
 
Čtvrtek – PS str. 24/cv. 4 
                Procvičování pravopisu str. 16 (zkontroluj si vzadu v pravopisníčku) 
 
Pátek – PS str. 24/cv. 5 – Diktát (přepiš cvičení do sešitu č. 2) 
              Procvičování pravopisu str. 17 (zkontroluj si vzadu v pravopisníčku) 
 
 
 Čtení – Čítanka str. 47 + vypracuj otázky pod textem 
Pokud někdo nemá čítanku, stáhni si aktuální stránku z eŽK. 
 
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 17. 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: 
 

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 

 

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 – Matematické minutovky str. 17 
                 Zopakuj si dělení se zbytkem – uč. str 20/cv. 32 (do sešitu M) 
 
Úterý – PS str. 41 (celá) 
             PS str. 42/cv. 1 
 
Středa – Uč. str. 36/cv. 5 (do sešitu M) 
              Matematické minutovky str. 18 
 
Čtvrtek – PS str. 43, 44 
 
Pátek – Matematické minutovky str. 12, 13 
 
                        Každý týden píšeme 1 – 2 minutovky. 

 

PŘÍRODOVĚ
DA 

 

Úterý 24. 11. 

1. PS str. 9/ celá 

2. Zapiš si zápis: 

Potravní vazby hub, rostlin a živočichů 

Podle potravních vazeb mezi živými organizmy rozlišujeme 

býložravce, masožravce a všežravce. Některé organizmy (např. 

houby) se živí rozkládáním odumřelých rostlin a živočichů. Každý 

druh organizmu má své jméno rodové a druhové. 



Nakresli nějaký potravní řetězec: 

 

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 bezobratlé živočichy 

5. Dále do sešitu nakresli a popiš tento obrázek (je i v učebnici na str. 

20): 

 

 

VLASTIVĚDA                

 

  
MAPY A PLÁNY 
Pondělí (zápis do sešitu) 
Měřítko mapy 
Mapa je zmenšený a zjednodušený obraz krajiny. Proto je opatřena měřítkem. 
 
Příklad: 
1:1 000 000, čteme jedna ku jednomu milionu. 
1 cm na mapě = 1 000 000 cm ve skutečnosti. 
 



Legenda mapy: (dokresli si z učebnice str. 18) 
Pozorně si přečti str. 18 
 
Čtvrtek (zápis do sešitu) 
 
LEGENDA MAPY (VYSVĚTLIVKY) 

• Pro snadnější orientaci používají mapy smluvené značky, jejichž význam 
najdeme ve vysvětlivkách (legendě) mapy. 

• Nejníže položené oblasti vybarvujeme zelenou barvou, nejvýše odstíny 
hnědé barvy. 

• Modře => řeky, potoky… 
• Pomocí kroužků nebo vybarvených ploch jsou na mapách vyznačeny 

obce. Čím větší obec, tím větším symbolem je vyznačena (nakresli podle 
učebnice str. 19) 

• Zajímavosti a historické pamětihodnosti vyznačujeme mapovými 
značkami. 
 

Z učebnici na str. 19 si zakresli do sešitu tyto mapové značky: hrad, zámek tvrz, 
zřícenina hradu, kostel, kaple, kříž, bojiště, muzeum, jeskyně 
 

 

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 elektronické žákovské knížce 
 

 

Pracovní 
výchova 

Ovoce - koláž 

   

  



Materiál a pomůcky 

kreslicí karton – čtvrtka 19 x 19 cm 

černá čtvrtka 21 x 21 cm (nemusí být) 

tužka, lepidlo 

časopisy, letáky, fotokopie notového zápisu… 

 

Provedení 

Na čtvrtku si nakreslíme jablko nebo hrušku. 

Jablko (hrušku) vypracujeme z barevných kousků, které vytrháme z časopisů, kalendářů, 

letáků ... 

Na počítači si napíšeme různými styly písma (WordArt) slovo jablko (hruška) a vytiskneme. 

Slova vytrháme a nalepíme na pozadí. Kdo nemá možnost tisku, zkusí na papír psát 

různými typy písma dané slovo, slova pak vytrhá a nalepí na pozadí. 

Můžete potom obrázek přilepit do středu černé čtvrtky. (Není povinné.) 

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

- koláž). 

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

lvicaty/220553110050058 
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