
IV. A 

TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Danuše Kozánková 

 
TÝDEN: 4. ledna  2021 – 8. ledna 2021 

 

INFORMACE PRO RODIČE: 

Prosím o pravidelnou kontrolu elektronické žákovské knížky (alespoň 2x týdně). 

Některé děti nemají z distanční výuky dokončená cvičení, prosím o doplnění. 

Veškeré probírané učivo najdete v předcházejících úkolníčcích. 

V úterý 12. ledna 2021 budou probíhat on-line třídní schůzky přes MS TEAMS. 

Bližší informace zašlu do EŽK. 

Online výuka bude probíhat podle stejného rozvrhu hodin jako v listopadu 2020. 

Rozvrh hodin je zveřejněný na stránkách školy.  

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
 

 

A B C 

 

Máme probráno: 

Učebnice po str. 31 

PS po str. 30 

Procvičování pravopisu po str. 25 

 

Příští týden budeme probírat: 

Vyjmenovaná slova 

Učebnice po str. 36 

Pracovní sešit po str. 34 

Procvičování pravopisu po str. 28 

 

V úterý si napíšeme doplňovací cvičení. 
 

ANGLIČTINA 
 

 

 
 

Lekce 11 

slovní zásoba: favourite things 

vazba There is, There are - kladný a záporný tvar, otázka a 

krátká odpověď 

popis obrázků 
 

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 

 

Máme probráno: 

PS číslo 1 – máme probraný celý 

Matematické minutovky po str. 17 

 

Příští týden budeme probírat: 

Písemné sčítání a odčítání do 1000 

PS č. 2 po str. 7 

Matematické minutovky po str. 19 

 

Tento týden budeme psát desetiminutovku . 



PŘÍRODOVĚDA 

 

Probíráme téma: Ekosystém les  

 

Máme probráno téma: Ekosystém les – rostliny  

                                       PS po str. 11 

 

Budeme probírat: Ekosystém les – živočichové 

                                PS po str. 12 

 

 
 

VLASTIVĚDA                

 

Máme probráno: Povrch ČR, pohoří 

 

Budeme probírat: Vodstvo ČR 

Ve čtvrtek 7. 1. 2021 si napíšeme krátké opakování 

z vlastivědy – Mapy a plány, Orientace v krajině, měřítko 

mapy. 

 
VÝTVARNÁ 
VÝCHOVA 

Úkol: 

Vzpomenete si ještě, žákyně a žáci, na to, jak jste před 

Vánocemi ve škole vytvářeli sněhové vločky z papíru? 

Zapátrejte v paměti a pokuste se tu samou vločku vytvořit i 

doma. Paměť si můžete osvěžit i zhlédnutím tohoto 

videa: (41) Как просто и красиво вырезать снежинку из 

бумаги. Простая снежинка. #Snowflakes #Снежинки - 

YouTube. 

Pokud by vám selhala paměť i internetové připojení, můžete 

skládáním z papíru a následným vystřižením vyrobit 

jakoukoliv sněhovou vločku podle sebe.  

Snad jimi tentokrát sníh přivoláte. 🙂 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=koPK4_extRo
https://www.youtube.com/watch?v=koPK4_extRo
https://www.youtube.com/watch?v=koPK4_extRo

