
IV. A 

TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Danuše Kozánková 

 
TÝDEN: 22. února 2021 – 26. 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!!!! 

Děti, které se učí v online hodinách, podle úkolníčku nepracují. 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
 

 

A B C 

 

Pondělí 

Rod střední – vzory a koncovky 

Učebnice str. 49/cv. 16 – napsat a poslat 

PS str.7/cv.1,2,3 
 

Úterý  

Rod střední – vzory a koncovky 

Učebnice str. 49/cv. 17 – napsat a poslat 

PS str. 7/ cv.1 – dole 

PS str. 8/cv. 2 
 

Středa  

Rod střední – vzory a koncovky 

Učebnice str. 49/ cv. 19 – napsat a poslat 

PS číslo 2 str. 8/cv.3,4 
 

Čtvrtek 

Rod ženský 

Učebnice str. 50/opsat vzory a koncovky( pod žlutým obdélníkem)  

PS číslo 2 str. 9/cv. 1 
 

Pátek –  

Rod ženský 

Učebnice str. 51/cv. 2 – napsat a poslat 

PS str. 9/cv. 2,3 

 

Čtení –  

O RYBÁ R I Á RYBCE 
 

Na břehu modrého moře žili stařec a stařena. 
Obývali domek z hlíny. 
Stařec den co den lovil ryby, stařena den co den předla svou přízi. 
Jednou se muži lov nedařil, splávek se od rána do večera nepohnul. 



Když jej vytáhl naposledy, na konci se blýskala malá rybka. 
Byla celá zlatá a promluvila k rybáři lidským hlasem: 
„Když mi, starče, volnost dáš, 
dostaneš, oč požádáš.“ 
Překvapený muž se polekal. 
Co byl živ, neslyšel rybu mluvit. 
„Jen si plav, zlatá rybko,“ řekl a odešel domů. 
Žena ale hubovala: 
„Hlupáku hloupý, proč sis nevzal, co ryby nabízela? 
Třeba obyčejné necky! 
Muž se vydal zpátky na mořský břeh a začal volat zlatou rybku. 
Když se objevila, řekl jí, co si žena přeje. 
„Nezlob se, rybko“, dodal. 
„Nemusíš být smutný, rybáři, budete mít nové necky“. 
Rybářova žena však nebyla spokojená: 
„Ty nemehlo! Jenom necky? To sis nemohl přát nový dům?“ 
A láteřila a láteřila. 
Muž se znovu loudal na mořský břeh a zavolal zlatou rybku: 
„Rybičko, má žena si přeje nový dům a nádherné šaty. 
Touží být bohatá. Už neví, co si počít.“ 
„Netrap se, rybáři, dostanete vše, oč tvá žena žádá.“ 
Ale nenasytná žena ve zlatém paláci a krásných šatech stále nemá 
dost. 
„Chci se stát mořskou královnou. A zlatá ryba mi bude sloužit. Poruč 
jí to!“ 
Moře bouřilo. Rybář znovu přivolal rybku a vyslovil, co mu žena 
poručila. 
Ale rybka jen mávla ocasem a zmizela v hlubinách. 
Muž se nevesele vracel k domu. 
A co spatřil? 
Před domkem z hlíny stála jeho žena 
v nuzných šatech a naříkala. 

 
(Ukázka ze Slabikáře) 

Odpověz na otázky do sešitu: 
Čím se živil stařec a čím se živila stařena? 

Co žádala zlatá rybka od rybáře? 

Po čem toužila rybářova žena? 

Nakresli, co by sis přál(a) od zlaté rybky 

Sloh –   
 

Sloh – 24. 2. 

1. Doplň a do sešitu zapiš správné názvy pohádek. 

2. Pohádky 



Dokážeš správně doplnit názvy pohádek? 

Nápověda: 

 

a slepičce; chaloupce; Hrnečku; zlaté vlasy; a štěstí; Široký; 

Čert 

 

3.                                     vař! 

 

 

Rozum  

 

 

 

Dlouhý,  a Bystrozraký 

 

 

 

O kohoutkovi  

 

 

O perníkové  

 

  

Tři   děda Vševěda 

 

 

4.  a Káča 

 

3. Jednu pohádku si vyber a nakresli k ní obrázek. 
 

ANGLIČTINA 
 

 

 
 

 

Skupina: p. uč. Fojtíkové 

 

Abeceda: spelování, How do you spell your name?, písničky 

Odpovědi na osobní otázky - soustavné procvičování a test 

Povolání - Jobs: slovní zásoba 

 

Skupinka p. uč. Střelcové 

Vypracuj přiložený PL  (děti na on-line výuce obdrží PL do 

Teamsů a do eŽK) 

 Nauč se abecedu 

 Vypiš si dny v týdnu, výslovnost udělej podle 

PS (vzadu je slovníček) a nauč se je. 

 



 Vypiš si do slovníčku měsíce podle PS (vzadu 

je slovníček) a nauč se je. 

 PS str. 62, 63 

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 

 

Pondělí 

PS str. 37/cv. 2 

PS str. 38/ celá 

 

Úterý 

PS str. 39/ celá 

 

Středa 

PS str. 40/ celá 

 

Čtvrtek  

PS str. 41/ celá 

 

Pátek  

PS str. 42 

 
PŘÍRODOVĚDA 

 

Středa –  

1. Zapiš si zápis: 

Teplota 

Teplotu měříme teploměrem. Nejužívanější stupnice 

na teploměru je Celsiova stupnice.  

Základní jednotkou teploty je 1 stupeň Celsia (10C). 

Celsiova stupnice má dva základní body: 

0 0C – bod mrazu ( voda se mění v led) 

100 0C – bod varu ( voda se mění v páru) 

Teploměry jsou lihové nebo rtuťové, dnes se používají 

i teploměry digitální. 

2. Nakresli do sešitu obrázek teploměru. 

3. Učebnice str. 35/ přečíst – Čas 

Pátek –  

1. PS str. 19/ vypracovat 

2. Zapsat zápis 

Čas 

Měříme v hodinách – h, minutách – min, sekundách – 

s.  

Měřidlem času jsou hodiny. 

Základní jednotkou času je jedna sekunda – 1 s. 



 
3. Učebnice str. 36/37 – podívat se na obrázek a hledat 

jednotlivé živočichy. 

 

VLASTIVĚDA                

 

Pondělí 

 

1. Práce s mapou – procvičování pohoří 

2. Učebnice str. 3 – přečteme 

3. Zapiš si zápis: 

TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN 

- nerostné suroviny se těží v povrchových nebo hlu-

binných dolech, ropa se těží pomocí vrtů. 

ZPRACOVÁNÍ NEROSTNÝCH SUROVIN 

- nerostné suroviny nám poskytuje neživá příroda 

- hnědé uhlí: výroba elektrické energie v tepelných 

elektrárnách 

- černé uhlí: z něj se vyrábí koks – vysoká výhřev-

nost, výroba oceli a železa 

- stavební kámen: ve stavebnictví, sochy 

- vápenec: vápno, cement 

- ropa: benzin, nafta, léky, plastové výrobky 

Čtvrtek 

 

1. Učebnice str. 38/39 přečíst 

2. Zapiš si zápis: 

PRŮMYSL V ČR 

- základem průmyslu je výroba. 

- na našem území je zastoupen např. průmysl: potra-

vinářský, chemický, dřevozpracující, hutní a další 

- průmyslové závody – uskutečňuje se výroba, potře-

bují suroviny, energii, kvalifikované zaměstnance a 

dopravní prostředky. 

DOPRAVA SUROVINA A VÝROBKŮ 

- hustá síť pozemních komunikací, která vznikla 

z nutnosti přepravovat suroviny a výrobky. 

- lodní doprava: řeka Labe a dolní tok Vltavy 

 



 
VÝTVARNÁ 
VÝCHOVA 

 
 

Výtvarnou výchovu vyučuje Mgr. Marie Janíková,  
mail: janikova@9zszlin.cz 
 
Téma: Zimní čas – čas pohádek 
Námět: Káťa a Škubánek: Sněžný muž 
Technika: stopy ve sněhu  
Motivace: Viděli jste 4. díl kresleného seriálu Káťa a Škubánek 
pod názvem Sněžný muž? 

 
Postup: 

1. Podívej se, zcela dobrovolně, na 4. díl kresleného seriálu:  
Káťa a Škubánek: Sněžný muž — Česká televize (ceskatelevize.cz) 

2. Na vycházce udělej podobnou stopu ve sněhu, jako by 

byla od sněžného muže. 

3. Poté ji můžeš vyfotit a poslat na adresu:  

janikova@9zszlin.cz. 

4. Nebo podle své fantazie nakresli, jak si představuješ sněž-

ného muže. 

5. Případnou kresbu si podepiš a založ do své složky ozna-

čené jako VÝTVARNÁ VÝCHOVA. 

Mgr. Marie Janíková (janikova@9zszlin.cz)  
 

 
TĚLESNÁ 
VÝCHOVA 

 
 

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, 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. 

 
HUDEBNÍ 
VÝCHOVA 

Ve čtvrtek 18.2. 2021 jsme zhlédli výchovný koncert 

Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín.  

Odkaz Facebook: 

https://www.facebook.com/filharmonie/videos/173679720315

6668 

 

Tato fotka od autora Neznámý autor s licencí CC BY-SA-NC 
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mailto:janikova@9zszlin.cz
mailto:janikova@9zszlin.cz
https://www.youtube.com/watch?v=6WfMpRj8f7I
https://www.facebook.com/filharmonie/videos/1736797203156668
https://www.facebook.com/filharmonie/videos/1736797203156668
http://vlcibouda.net/komiks/kata-skubanek-komiksu
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Odkaz Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=YBtPVfTiOGU&t=37s&

ab_channel=FilharmonieBohuslavaMartin%C5%AFZl%C3

%ADn 

 

Otázky k výchovnému koncertu: 

1. Název koncertu: 

2. Dirigent: 

3. Byly všechny skladby se zpěvem?   Ano – Ne 

4. Jak se koncert líbil? 

Vypracuj a pošli ke kontrole. Pracuj do sešitu nebo na papír.  

Termín odevzdání je do 4. 3. 2021. 

 

 
PRACOVNÍ 
VÝCHOVA 

1. Dnes se budeme věnovat správnému prostírání.  

2. Podívej se na video: 

 https://www.ceskatelevize.cz/porady/1124997157-eti-

keta/204522161300018-etiketa-prostirani-stolu/ 

3. Zkus podle obrázku prostřít pro jednoho člověka nebo 

nachystej stůl pro celou rodinu. 

 
4. Pošli mi fotografii, jak se ti práce povedla. 
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