
 

IV. B 
TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Blanka Střelcová 

 

TÝDEN: 1. února – 5. února 2021 

Prosím o pravidelné sledování e-ŽK. 

!!!!!! Prosím o sledování rozvrhu hodin v e-ŽK, kde jsou přikládány k daným 

předmětům výukové zdroje – úkoly (malé fialové V)!!!!! 

Na e-ŽK naleznete výpis z vysvědčení za I. pololetí. (eŽK – Hodnocení – 

Výpisy hodnocení – Hodnocení žáka/studenta) 

 Týdenní úkolníček je určený pouze pro děti, které se neúčastní 
on-line výuky, nebo které se daný den nemohou na on-line výuku 
připojit. 

 Pokud jsou děti na on-line výuce, vypracovávají z tohoto úkolníčku 
pouze úkoly do VV, PV a TV.   

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

JAZYK ČESKÝ 
 

 

A B C 

 

Probírané učivo:  Podstatná jména (rod, číslo a pád) 
                              Vzory podstatných jmen 
Pondělí 
Uč. str. 43/cv. 16 
Uč. str. 45 – opsat žlutou tabulku VZORY PODSTATNÝCH JMEN  
(do sešitu č. 1) 
PS str. 3/cv. 1 
 
Úterý 
Uč. str. 46/ žlutá tabulka + Přehled zařazování podstatných jmen ke vzorům 
 (do sešitu č. 1)  
Uč. str. 46/cv. 1 
PS str. str. 3/cv. 2,3 

 
Středa 
Uč. str. 46/Přehled skloňování (tabulka) – přečíst (zkusit si vyskloňovat sám) 
Uč. str. 47/cv. 3 
PS str. 3 - dokončit 
 
Čtvrtek 
Uč. str. 47/Napsat nadpis VZOR MĚSTO 
Uč. str. 47/cv. 6 – ústně 
Uč. str. 47/cv. 7  
PS str. 4/cv. 1, 2 
 
Pátek 
Uč. str. 47/cv. 8  
PS dokončit str. 4 
 
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 



Kdo neodevzdal čtenářský deník, odevzdá ihned po návratu do školy  
 
Diktáty budeme psát vždy ve středu. 
Každý týden píšeme 1-2 pravopisná cvičení (doplňování, opis atd.) 

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

U11 – My favourite things (nová slovíčka) -  naučit se!!!!! 

 Do sešitu AJ přelož, pomocí vazby THERE IS/ARE:  

V mém pokoji jsou knihy. (Tam jsou knihy v mém pokoji.) 

Na mém stole jsou tužky. (Tam jsou tužky na mém stole.) 

V krabici jsou panenky. (Tam jsou panenky v krabici). 

Na mé posteli je plyšový medvídek. (Tam je medvídek na mé posteli.) 

Napiš 3 věty o svém pokoji: …………….. 

 Přečíst si příběh v učebnici na str. 56 – 57 (přeložit – ústně) 

 PS str. 56, 57, 58 

MATEMATIKA 

 
1 2 3 

 

Probírané učivo: Písemné sčítání a odčítání 
                             Přirozená čísla do milionu 
Pondělí 
PS str. 26, 27 
 
Úterý 
Zapiš pod sebe a vypočítej: 1 203 + 999      18 402 + 2 554        2 558 + 3 877 
                                                18 956 – 2 704    3 422 – 196         12 476 – 10 598 
 
PS str. 28 
PS str. 28/cv. 1, 2 
      
Středa 
Zapiš čísla: 

Tři sta pět tisíc osm set devadesát jedna 
Jeden milion pět set pět tisíc. 
Dva miliony tři sta padesát pět tisíc osm 
Devět set osmdesát šest 
Tři sta sedm tisíc sedm 
Dvě stě osm tisíc dvanáct 
Tři milionu pět set 
 
PS str. 29 (dokončit) 
Čtvrtek 
Uč. str. 56/cv. 20 
Uč. str. 56/cv. 21     cvičení mi přines ke kontrole  
 
PS str. 30 
 
Pátek 
PS str. 31, 32 
 
Každý týden píšeme 1 – 2 minutovky. 



 

PŘÍRODOVĚDA 

 

Úterý   2. 2. 2021 

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 cementu. 

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 

 

Středa – 3. 2. 2021 

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 jednotkou. 

- 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                

 

Zápis do sešitu: 
 

VODNÍ NÁDRŽE 

Jezero – přirozená vodní nádrž 

(Šumava – Černé, Čertovo jezero, Máchovo jezero) 
Rybníky – uměle vytvořené 

(jižní Čechy – Třeboňsko, Svět, Rožmberk) 
 
Přehrady – uměle vytvořené, v údolí řek 

-zabraňují záplavám 
-zásobárna pitné vody 
-vodní elektrárny – výroba elektrické energie 
(Vltava – řeka => Lipno, Orlík, Slapy) 
 
POVODÍ 

• Je území, odkud voda odtéká do jiné řeky. 
• Většina území Čech patří do povodí Labe, moravské území do 

povodí Moravy, severní část Moravy a malé území S Čech patří 
do povodí Odry. 
 

ÚMOŘÍ 
• Území, odkud tečou všechny vody do jednoho moře. 
• Naše území patří do úmoří Severního, Černého a Baltského 

moře. 
Labe – odvádí vodu do Černého moře 

Morava – odvádí vodu do Černého moře 

Odra – odvádí vodu do Baltského moře 

 
Uč. str. 30, 31 (přečti si) 



Pracovní 
výchova 

1. Podívej se na video:  

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

nel=MsOsiolek 

 

2. Pracuj podle pokynů 

3. Pěstitelské práce – ošetřování pokojových rostlin 

Pomůcky: květináč nebo truhlík s pokojovou rostlinou, vata, hadřík, hou-

bička, miska, kypřicí 

kolík, konvička, nůžky 

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

půdy, abychom nepoškodili kořeny. 

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

listy. Při omývání jednou rukou podložíme list a druhou omýváme větším 

množstvím vody. Také umyjeme misku pod květináč. 

3. Odstraňování odumřelých částí - lehce rukou odstraníme uschlé listy, 

některé můžeme odstřihnout nůžkami. 

4. Zalévání - po ukončení ošetření pokojovou rostlinu zalijeme konvičkou 

buď ke kořenům nebo do misky. Zaléváme jen vyschlou zeminu. Pozor na 

přelití - většině rostlin přelití neprospívá. Zaléváme konvičkou bez rozstři-

kovače. 

Úkoly: 

1. Udržuj při práci čistotu a pořádek. 

2. Bezpečně zacházej s pomůckami. 

3. Po ukončení práce si pořádně umyj ruce a ukliď pracovní místo 

4. Pokud budete chtít, můžete mi nějakou kytku, dle vlastní fantazie, na-

malovat a poslat na strelcova@9zszlin.cz  😊 

 

Hudební 
výchova 

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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z6VGOa1YR0U&ab_channel=MsOsiolek
https://www.youtube.com/watch?v=z6VGOa1YR0U&ab_channel=MsOsiolek
mailto:strelcova@9zszlin.cz


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. 
 

Výtvarná 
výchova 

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 počet 

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 

 

Milí žáci, posílám další typ na cvičení doma, tohle cvičení můžete dělat s rodiči nebo se 
sourozenci. Pokud doma nikdo není, zvládnete některé cviky i sami. 

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

Pokud venku NEPADAJÍ TRAKAŘE, běžte se projít nebo proběhnout ven. A když bude 
na čem bobovat, tak neváhejte a jezděte. 

 
V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte p. uč. Kočendovou  
kocendova@9zszlin.cz 

 
 

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

