
IV. A 

TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Danuše Kozánková 

 
TÝDEN: 1. února 2021 – 5. února 2021 

 

INFORMACE PRO RODIČE: 

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

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.  

!!!!!Úkolníček je pro děti, které nechodí na online výuku!!!! 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
 

 

A B C 

 

Pondělí 

Procvičuj pádové otázky 

Učebnice str. 44/cv. 17 – ústně 

Učebnice str. 44/cv. 18 – napsat a poslat 

 

Úterý  

Procvičuj pádové otázky 

Učebnice str. 44/cv. 19 – ústně 

Učebnice str. 44/cv. 20 – napsat a poslat 

 

Středa  

Procvičuj pádové otázky 

Učebnice str. 45/ přečíst celou stránku 

Učebnice str. 46/ cv. 1 – napsat a poslat 

PS číslo 2 str. 3/cv. 3 

 

Čtvrtek 

Procvičuj pádové otázky 

Učebnice str. 47/cv. 3 - napsat a poslat 

PS číslo 2 str. 3/cv. 1,2 

 

Pátek –  

Procvičuj pádové otázky 

Učebnice str. 47/cv. 4 – napsat a poslat 

PS str. 3/cv. 4,5 

 

Čtení –  

1. Přečti si úryvek. 

Čertův kámen 
Kdysi se v hlubokých lesích na úpatí Přimdy usadil čert a čekal tu na svoji 

příležitost. Uprostřed jeho revíru, nedaleko Kladrub, se nacházel velký a slavný 



klášter. Na jeho obyvatele si čert dával zvláště pozor a pořád si na ně něco vymýš-

lel. Chodil pořád k nebeskému trůnu a tam si na mnichy ustavičně stěžoval, ale 

Pánbůh dobře věděl, že jeho služebníci v klášteře se dosud ničím neprovinili, ne-

boť je sám z nebeských výšin bedlivě sledoval. Jenže čert nedal Pánubohu pokoj, 

stále a stále se u něho objevoval, až konečně dostal od něho svolení, že může 

klášter zničit, pokud zjistí, že mniši alespoň jedinkrát zanedbají svoji noční mo-

tlitbu. 

Dlouho číhal černý pán a netrpělivě naslouchal za jednou horou, co se v kláš-

teře děje. Špehoval a každou noc natahoval své chlupaté uši, aby slyšel, zda zazní 

hlas zvonku, svolávající mnichy k nočním motlitbám.  

Až jednou! Hodiny na klášterní věži začaly již odbíjet půlnoc, ale v klášteře 

bylo stále ticho. Čertovi samou radostí srdce poskočilo a mocně se rozbušilo. 

Rychle ulomil z blízkého skaliska veliký balvan, naložil si ho na záda a pospíchal 

ke Kladrubům. Nedaleko odtud na jednom vršku zastavil a chystal se své břímě 

mrštit na klášter. Již zvedal balvan nad hlavu, když tu najednou z kláštera zazněl 

do tmavé noci hlas zvonku. Stalo se tak přesně ve chvíli, když věžní hodiny odbí-

jely právě podvanácté. 

Čert zůstal v tu chvíli jako opařený. Zlost s ním zmítala. Zabořil vzteky své 

ohyzdné pařáty do kamene, mrštil jím před sebe na nedaleké pole a s velkým rá-

musem zmizel do svého doupěte. 

(JIŘÍ ČECHURA. Kladrubský klášter v pověstech, legendách vyprávěních. vydalo 
Nakladatelství Českého lesa v Domažlicích 2000. 182 s.) 
 

2. Na otázky odpověz do sešitu čtení sloh. Odpovídej celou větou. 

 

Otázky a úkoly: 

1. Kde se usadil čert? 

2. Co Pánbůh dovolil čertovi? 

3. Na co číhal? 

4. Co ulomil? 

5. Kam mrštil kámen? 

6. Které pověsti ještě znáš? 

 

Sloh –   

1. Podívej se na obrázek ( má 9 obrázků) 



 
2. Ke každému obrázku napiš dvě věty, tak aby ti vyšel 

krátký příběh. Piš do sešitu čtení/sloh a pošli ke kontrole. 

 
ANGLIČTINA 

 

 

 
 

Lekce 11 

procvičení a dokončení - budeme psát online test 

 

Lekce 12 

příběh: Goodbye, Superstars. 

písnička s novou slovní zásobou 

My friend´s a  monster, část 12 

 
 

MATEMATIKA 
 
 

1 2 3 

 

Pondělí 

PS str. 27/celá 

 

Úterý 

PS str. 28/ celá 

Minutovky str. 23/cv. 45a) 

 

Středa 

PS str. 29/ celá 



Minutovky str. 23/ cv. 45b) 

 

Čtvrtek  

PS str. 30/ celá 

Minutovky str. 23/cv. 46 

 

Pátek – geometrie 

PS str. 34 
PŘÍRODOVĚDA 

 

Přírodověda 4.B 

 

Středa 

1. Zapiš si zápis: 

MINERÁLY (NEROSTY) A HORNINY 

MINERÁLY 

- vyskytují se v přírodě jako součást hornin nebo samo-

statně 

- nejznámějším minerálem u nás je křemen 

HORNINY 

1. vyvřelé – žula: používá se jako stavební kámen, skládá 

se z nerostů křemene, živce a slídy. 

2. Usazené – mohou být sypké – písek, jiné jsou zpevněné 

– pískovec. Vápenec – využívá se k výrobě vápna a ce-

mentu. 

3. Přeměněné – mramor: bývá krásně zbarvený, používá 

se jako ozdoba schodišť, obklady stěn. 

ENERGETICKÉ SUROVINY 

- uhlí, ropa, zemní plyn. 

2. PS str. 15/cv. 2 

Pátek  

 

1. Učebnice str. 34/ přečíst (po hmotnost) 

2. PS str. 16/ celá 

3. Zapiš si zápis: 

 

VLASTNOSTI LÁTEK 

- měříme určitou velikost, proto hovoříme o veličinách. 

To, co měříme, porovnáváme s pevně stanovenou jed-

notkou. 

- Po celém světě se užívá Mezinárodní soustava jednotek 

SI, která pevně stanovuje základní jednotky. 

DÉLKA 

- měříme délkovými měřidly (pravítko, tesařský metr, 

pásmo) 



- základní jednotkou je 1 metr 

 

VLASTIVĚDA                

 

 

Pondělí 

1. Učebnice str. 33/ doplnit odpovědi do sešitu. 

2. Učebnice str. 34/ přečíst 

Čtvrtek 

1. Zapiš si zápis: 

 

PŮDA 

- Je zdroje obživy, na úrodnosti půdy vždy závisel další 

rozvoj lidské společnosti. 

Vznik a složení půdy 

- půda vzniká zvětráváním a následným rozpadem hor-

nin, obohacená o humus (odumřelá těla rostlin a živoči-

chů) 

- Druhy půd: 

1. jílovitá, 2. hlinitá, 3. písčitá 

- zemědělci využívají ornou půdu pro pěstování rostlin, 

pastviny pro hospodářská zvířata. 

 

2. učebnice str. 35/ přečíst 

VÝTVARNÁ 
VÝCHOVA 

 
 

Výtvarnou výchovu vyučuje Mgr. Marie Janíková,  
mail: janikova@9zszlin.cz 
Téma: Zimní čas – čas pohádek 
Námět: Pohádkový komiks 
Technika: kresba pastelkami 
Pomůcky a potřeby: pohádková knížka, pastelky, nebo tenký černý 
fix, měkká tužka, druhá polovina čtvrtky z minulé hodiny. 
Motivace: 
Přece by bylo škoda nevyužít pruh papíru z minulé hodiny, který 
vznikl přeložením čtvrtky papíru A4 na šířku a následným 
rozstřižením. 



Postup: 
1. Nachystej si svou oblíbenou pohádkovou knížku. 

2. Pruh papíru rozděl tužkou na 3 až 6 políček, tedy celkový po-

čet políček může být 3, 4, 5, nebo 6. 

3. Do jednotlivých políček (okýnek) nakresli scénu z vybrané po-

hádky seriálovým řazením za sebou. 

4. Pohádkové postavy by měly být co největší. 

5. Z úst jednotlivých postav můžou vycházet bubliny.  

Do nich vepiš, co postavy říkají.  

6. Podepiš se tužkou vpravo dole (jméno, příjmení, třída). 

7. Buď originální! 

8. Svůj komiks mi můžeš zaslat na adresu: janikova@9zszlin.cz. 

9. Nebo ho založ do své složky označené jako výtvarná výchova. 

10. Moc se těším na všechny komiksy po návratu do školy. 😊 

Mgr. Marie Janíková 
 

TĚLESNÁ 
VÝCHOVA 

 
 

Úkol do Tv týden od 1. 2. 2021 do 5. 2. 2021 

Cvičení pro žáky 4. tříd 

Milí žáci, posílám další typ na cvičení doma, tohle cvičení můžete 

dělat s rodiči nebo se sourozenci. Pokud doma nikdo není, zvlád-

nete některé cviky i sami. 

https://www.youtube.com/watch?v=6WfMpRj8f7I 

Pokud venku NEPADAJÍ TRAKAŘE, běžte se projít nebo pro-

běhnout ven. A když bude na čem bobovat, tak neváhejte a je-

zděte. 

HUDEBNÍ 
VÝCHOVA 

Informace pro děti:  

Práce na tento týden, nemusíte tisknout. Stačí napsat správné 

odpovědi na papír nebo do sešitu. 

PRACOVNÍ LIST 

Poznáš významného českého hudebního skladatele? 
Narodil se v roce 1824 v Litomyšli. Do školy začal chodit v Jindřichově 

Hradci, kam se rodina přestěhovala. Později studoval hudbu v Praze.  

Zde také založil první Hudební ústav a podílel se na rozvoji českého 

kulturního života. Ve svých skladbách vychází z českých lidových písní 

a tanců. Jeho hudební dílo je rozsáhlé.  Mezi nejznámější díla patří 

cyklus šesti symfonických básní  Má  vlast  (Vyšehrad, Vltava, Šárka, 

Z českých luhů a hájů, Tábor, Blaník). Složil také 9 oper, ze kterých se 

nejčastěji hraje Prodaná nevěsta. Jeho slavnostní opera Libuše poprvé 

zazněla při otevření Národního divadla v roce 1881. Tento hudební 

skladatel se stal zakladatelem české národní hudby. 

mailto:janikova@9zszlin.cz
https://www.youtube.com/watch?v=6WfMpRj8f7I


Vyřeš tajenku křížovky 

 

a) forte 

b) skladba pro symfonický orchestr 

c) zpívaná hra 

d)řada tónů, které jdou za sebou 

e)strunný nástroj 

f)klavír 

g)grafický záznam tónu 

 

            

a           

b           

c           

d           

e           

f           

g           

 

Tajenka křížovky ti napoví - podtrhni správnou odpověď. 

Je to německý, český, ruský hudební skladatel? 

Jeho opery jsou Čert a Káča, Prodaná nevěsta, Rusalka. 

Napsal skladby :  Z Nového světa, Osudová, Vltava. 

 

Doplň větu: 

......................................... ve svých skladbách vychází z 

...................................... 

Je zakladatelem ........................................... hudby. 

 

 
PRACOVNÍ 
VÝCHOVA 

1. Podívej se na video: 

https://www.youtube.com/watch?v=z6VGOa1YR0U&ab_c

hannel=MsOsiolek 

2. Pracuj podle pokynů 

3. Pěstitelské práce – ošetřování pokojových rostlin  

 

Pomůcky: květináč nebo truhlík s pokojovou rostlinou, vata, 

hadřík, houbička, miska, kypřicí  

                   kolík, konvička, nůžky 

Postup: 1. Kypření půdy - provádíme kolíkem, kypříme pouze 

horní vrstvu půdy, abychom nepoškodili kořeny. 

https://www.youtube.com/watch?v=z6VGOa1YR0U&ab_channel=MsOsiolek
https://www.youtube.com/watch?v=z6VGOa1YR0U&ab_channel=MsOsiolek


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   2. Omývání listů - do misky dáme vodu a vatou nebo 

hadříkem omýváme listy. Při omývání jednou rukou podlo-

žíme list a druhou omýváme větším množstvím vody. Také 

umyjeme misku pod květináč. 

   3. Odstraňování odumřelých částí - lehce rukou odstra-

níme uschlé listy, některé  můžeme odstřihnout nůžkami. 

   4. Zalévání - po ukončení ošetření pokojovou rostlinu 

zalijeme konvičkou buď ke kořenům nebo do misky. Zalé-

váme jen vyschlou zeminu. Pozor na přelití - většině rostlin 

přelití neprospívá. Zaléváme konvičkou bez rozstřikovače. 

4. Úkoly: 

1. Nachystej si na hodinu zástěrku a igelitovou podložku. 

2. Udržuj při práci čistotu a pořádek. 

3. Bezpečně zacházej s pomůckami. 

4. Po ukončení práce si pořádně umyj ruce a ukliď pracovní 

místo. 
  


