
V. A 
TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Miroslava Svrčková 

 
TÝDEN: 25. – 28. ledna 2021 

Vážení rodiče,                                                                                               
                                                                                                            
dále pokračujeme v distanční výuce dle stálého rozvrhu. Děti pracují velmi dobře, jsem s nimi opravdu 
spokojená.  
Vám děkuji za výbornou spolupráci a věřím, že tuto těžkou dobu společnými silami zvládneme. 
V případě potřeby mě můžete kontaktovat přes elektronickou žákovskou knížku. 
 
Miroslava Svrčková                                                                                      

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

JAZYK ČESKÝ 

A B C 
 

 

Slovní druhy 
Přídavná jména 
Druhy přídavných jmen 
Přídavná jména tvrdá – skloňování 
 
Lidová rčení, pranostiky 
 
Pracujeme s novým pracovním sešitem – Český jazyk – 2. díl 

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

 
 

Skupina Mgr. M. Svrčkové 
 
Opakování a procvičování 
Školní předměty a rozvrh hodin 
Použití slovesa have got – školní rozvrh – mluvní cvičení 
 
Unit 4 – Time 
What´s the time, please? 
 
Předložky času a předložky u názvů dnů 
 
Slovní zásoba 4 a, b 
 
 
Skupina Mgr. M. Fojtíkové 
 
Lekce 3 
Dokončení a procvičení slovní zásoby: favourite things, adjectives, pets, 
school subjects 
Procvičení a upevnění tvarů slovesa HAVE GOT 
Písnička: My favourite day 
 

 
MATEMATIKA 

1 2 3 

 
 

Souhrnná cvičení 
Početní výkony s velkými čísly 
Pamětné sčítání a odčítání 
Písemné sčítání a odčítání 
 
Písemné násobení dvojciferným činitelem 
 
Dělení dvojciferným dělitelem 
Začínáme pracovat s novým pracovním sešitem Matematika – 2. díl 
 



 
PŘÍRODOVĚDA 

 

 
 

 

Třídění živých organizmů 
 
 

 
VLASTIVĚDA 

 
     

 
 

Česká republika jako součást Evropy (na toto učivo si připravíme druhý 
díl vlastivědy - „červená kniha“) 

Kraje České republiky  

Kraj Hlavní město Praha 

Středočeský kraj 

Jihočeský kraj 

Plzeňský kraj 

 
INFORMATIKA 

 

 
Program Microsoft Office WORD  
 
Psaní na klávesnici, ukládání a posílání dokumentů 
 
Práce s programem „Malování“ v počítači 
 

 
VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
 

 
 

 
Téma měsíce ledna: Ladovská zima 
 
Obrázky podle ilustrací Josefa Lady – volitelná technika 
 
Lidé a zvířata v zimě – různé techniky 
 
Zima – práce s programem „Malování“ v počítači 

 
PRACOVNÍ VÝCHOVA 
 

 

 
Téma měsíce ledna: Tvoření v zimě 
 
Výrobky z různých materiálů 
 
Konstrukční práce podle návodu 
 
Stavebnice 
 
Stavby ze sněhu 
 

 
TĚLESNÁ VÝCHOVA 

 

 
 

 

Cvičení pro žáky 4. a 5. tříd 

Milí žáci, na videu cvičí Lucie Zaorálková ze zlínského klubu Vitasana, máte 
tam inspiraci na doma, zapojte i sourozence. 

https://www.youtube.com/watch?v=uQ5F-Nheg8Y 

V tomhle počasí je ale nejlepší jít ven se projít, proběhnout nebo bobovat. 



Doma vyzkoušejte 

- kontrolní předklon – natažená kolena a prsty na zem. Kdo to udělá, je 
krásně protažený 

- sérii 5 x 10 nůžek v sedu, nohy těsně nad zemí 

- dejte nohy na postel, židli nebo o stěnu a vydržte ve vzporu 20 sec 

Zprávu o tom, jak se vám daří, můžete zaslat přes EŽK paní učitelce 
Kočendové. 

 
HUDEBNÍ VÝCHOVA 

 

 
 

 
Zkuste si zahrát tuto únikovku. Úkoly najdete tam, kde mají trollové noc. 
Kódy k úniku zadáte po rozkliknutí nosu trollího Mozarta. Hodně štěstí při 
luštění. Do EŽk nebo na e-mail - kozankova@9zszlin.cz - mi zašlete to, co se 
objeví po otevření zámků.  
 
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-
1vQ9btAsuRSCvHraGYk0wiZ9iw4qYd3JMgL6QekfnhI8JL5qI-
kwFjT_4ePduGPtUzOS2XQGDe1n-
pyQ/pub?start=false&loop=false&delayms=3000 

 


