
IV. B 
TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Blanka Střelcová 

 
TÝDEN:  4. ledna – 8. ledna 2021 

Prosím o pravidelné sledování e-ŽK (alespoň 2x týdně).   

Některé děti stále nemají z listopadové distanční výuky dokončená cvičení, prosím o 

doplnění. Veškeré probírané učivo najdete v předcházejících úkolníčcích. 

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

Rozvrh hodin je zveřejněný na stránkách školy.  

V úterý 12. 1. 2021 se uskuteční on-line třídní schůzky. Podrobné informace 

obdrží rodiče přes eŽK.  

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ  
 

 

A B C 
 

Probírané učivo: VYJMENOVANÁ SLOVA B, L, M, P, S, V, Z – opakování 
                              SLOVNÍ DRUHY 
 
PS po str. 34 
Procvičování pravopisu 26, 27, 28 
 
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)!!!! 
 
V úterý 5.1.2021 si napíšeme doplňovací cvičení!!!! (přes TEAMS) 
 
Diktáty budeme psát vždy ve středu. 
Každý týden píšeme 1-2 pravopisná cvičení (doplňování, opis atd.) 
 

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

U11 – My favourite things (nová slovíčka) 

 Vazba there is, there are 

 Otázky – Is there a……. in your room?  Are there ……. in your room? 

Krátká odpověď – Yes, there is. 

                               No, there isn´t.  

 Popis pokoje 

PS po str. 53 

 
MATEMATIKA 

 
1 2 3 

 

 
Probírané učivo: 

- Opakování početních operací do tisíce     
    
Geometrie – Vzájemná poloha přímek (kolmice, rovnoběžky) 
 

Prosím o kontrolu geometrických sešitů a pomůcek (děti často nemají sešity do 
geometrie, cvičení ze školy do sešitů nedodělávají, nenosí pravítka – 

potřebujeme 2 pravítka - pravítko s ryskou a rovné pravítko!) 
 

PS č. 2 po str. 5 



Matematické minutovky po str. 21 
 
Ve čtvrtek 7.1.2021 si napíšeme minutovku!!! (přes TEAMS) 
 
Každý týden píšeme 1 – 2 minutovky. 

 

PŘÍRODOVĚDA 

 

Máme probráno: Ekosystém les – rostliny 
                                  PS po str. 11  
Budeme probírat: Ekosystém les - živočichové 
                                   PS po str. 12  
 

 

VLASTIVĚDA                

 

 Povrch ČR – Povrch krajiny 
 
Pohoří – několik hor pohromadě 
Hora – samostatná jedna hora 
Orlické hory 
Velká Deštná (1115m) 
Krkonoše 
Sněžka (1602m-nejvyšší hora ČR) 
izerské hory 
Smrk (1124m) 
Lužické hory 
Luž (793m) 
Krušné hory 
Klínovec (1244m) 
Český les 
Čerchov (1042m) 
Šumava 
Plechý (1378m) 

 
Práce s mapou (umět najít pohoří na mapě). 
 
Uč. str.  23 - 27 

 

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

