
 

IV. B 
TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Blanka Střelcová 

 

TÝDEN: 22. února – 26. 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)!!!!!  

 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 rodu středního, ženského 
 
Pondělí 
Doplň i, í,y, ý  a opiš do sešitu. 
 

Mávat křídl -, dole v přízem - , tác s cukrov – m, na modrém 

neb -, za zrcadl -, do pol - ,  

pram – ce s vesl -,  b – ty v podkrov - , v – tápět  

uhl – m, rozb – té nádob - , otáčet korm – dl - , kyselé zel - , 

pozor na kl – šťata, dlouhé údol -, hlediště se  

sedadl - , udělat si pohodl -, koupelna s um – vadl- . 

 

(do sešitu č. 2) Cvičení přines ke kontrole 😊 

 

Napiš si nadpis do sešitu VZORY RODU ŽENSKÉHO 
 
Uč. str. 50 – opiš skloňování podstatných jmen rodu ženského (tabulka) 
 
 
 
Úterý 
Uč. str. 51/cv. 2  - vypracuj do sešitu ČJ  
PS str. 9/cv. 1 
 
Středa 

Napiš si do sešitu nadpis Vzor ŽENA 
A opiš si žlutou tabulku na str. 51 
Uč. str 51/cv. 4 – udělej si ústně, potom si vyber 3 podstatná jména a zapiš si je do 
sešitu v náležitých tvarech. 
 
PS str. 9/dokonči 
 



Čtvrtek 
Uč. str. 51/cv. 5 – vypracuj do sešitu ČJ a, b 
PS str. 10/cv. 1, 2, 3 
 
Pátek 
Uč. str. 51/cv. 6 
PS str. 10/cv. 4, 5 
 
Sloh – vypracuj přiložený pracovní list podle zadání– přepiš do sešitu ČT/SL a 
přines ke kontrole  
 
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 

 

 
 
 

Skupinky p. uč. Střelcové a p uč. Šimperské 

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 

 

Probírané učivo:   Přirozená čísla do milionu 
 
Pondělí 
Do sešitu M 

1.) porovnej čísla -                   620 457       618 400      
                                                  42 687         43 465 
                                                700 002      700 002 
                                                990 000       990 001 
                                                  72 456        72 546 
                                                457 089      457 079 
 
2.) Seřaď čísla sestupně (od největšího po nejmenší). Čísla zapiš do 
sloupečku. 
 

156 260      156 299    36  779    4 000 999   35 562    72 645     3 890                  
           72 699          1 222  890 
 
3. Ke každému číslu ve sloupečku připočítej 10   
 
PS str. 36/cv. 1, 2, 3 
 
Úterý 
Matematické minutovky str. 25/cv. 50 
Matematické minutovky str. 26/cv. 51 
Dbej na správný zápis čísla, odděluj od sebe stovkové řády a tisícovkové řády 
např. 103 000 nebo 56 030 
 
PS str. 37 
 
Středa 
Uč. str. 70/cv. 1    (dbej na správný zápis čísla) Cvičení přines ke kontrole  



Uč. str. 71/cv. 9   (dbej na správný zápis čísla)  Cvičení přines ke kontrole  
PS str. 38 

 
Čtvrtek 
Uč. str. 70/cv. 7 
PS str. 39 
 
Pátek 

Uč str. 70/cv. 4    Cvičení přines ke kontrole 😊 

PS str. 40 

 
Každý týden píšeme 1 – 2 minutovky. 

 

PŘÍRODOVĚDA 

 

Úterý 

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 

Středa  

 

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 jednot-

livé živočichy. 

 

VLASTIVĚDA                

 

Zápis do sešitu: 
Učebnice str. 35 

ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR 
S rozdílnou nadmořskou výškou se mění přírodní podmínky, 
a proto se také vyskytují v různých oblastech různé druhy 
zemědělství. 
V nejvyšších nadmoř. výškách – málo úrodná půda – podzol. 
(Vyskytují se zde převážně lesy a pastviny pro ovce.) 

V nižších vysočinách – hnědozem (brambory, oves, len, řepka 
olejka. Chovají se tu krávy a prasata.) 

V nížinách – teplejší podnebí, nejúrodnější půda – černozem. 

(Pěstuje se zde pšenice, kukuřice, řepa cukrovka, vinná réva, 
chmel, ovoce a zelenina. Chovají se koně, prasata a drůbež.) 
 
Nakresli si mapku zemědělství. (Můžeš ji obkreslit z učebnice 
nebo si mapku okopírovat. Zaznač nížiny a vysočiny a do 
různých oblastí zaznač, co se tam pěstuje a chová.) 

Pracovní 
výchova 

1. Dnes se budeme věnovat správnému prostírání.  

2. Podívej se na video: 

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

etiketa/204522161300018-etiketa-prostirani-stolu/ 

3. Zkus podle obrázku prostřít pro jednoho člověka nebo na-

chystej stůl pro celou rodinu. 

 

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

5. Nakresli vaši rodinu u společného oběda nebo večeře. (libo-

volná technika)  

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1124997157-etiketa/204522161300018-etiketa-prostirani-stolu/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1124997157-etiketa/204522161300018-etiketa-prostirani-stolu/


Výtvarná 
výchova 

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 sněžného 

muže. 

5. Případnou kresbu si podepiš a založ do své složky označené jako 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. 

Mgr. Marie Janíková 

Hudební 
výchova 

Poslechni si koncert Filharmonie Bohuslava Martinů: 
 

MUSICAL versus MUZIKÁL 
 

Odkaz Facebook: 

https://www.facebook.com/filharmonie/videos/1736797203156668 

Odkaz Youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UCO4rMGtNzFAYTJY60uPhpuA/vi

deos 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YBtPVfTiOGU 
 

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. 
  

Tato fotka od autora Neznámý autor s licencí CC BY-SA-NC 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/898685-kata-a-skubanek/283350950210004-snezny-muz/
mailto:janikova@9zszlin.cz
https://www.facebook.com/filharmonie/videos/1736797203156668
https://www.youtube.com/channel/UCO4rMGtNzFAYTJY60uPhpuA/videos
https://www.youtube.com/channel/UCO4rMGtNzFAYTJY60uPhpuA/videos
https://www.youtube.com/watch?v=YBtPVfTiOGU
http://vlcibouda.net/komiks/kata-skubanek-komiksu
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Tělesná 
výchova 

Milí žáci, posílám vám tipy na cvičení doma, sestavu můžete doplnit cviky, které 
znáte ze školy nebo ze sportovních oddílů. Malá cvičitelka na videu sice mluví 
slovensky, určitě jí budete rozumět. Lze tam najít i další díly tohoto cvičení. Tak 
mnoho zdaru a nic doma nerozbijte. 
Pokud budete mít možnost jít se ven projít nebo proběhnout, bude to lepší než 
doma u počítače. Můžete mi poslat zprávu, jak se vám daří cvičit. Mějte se hezky a 
SPORTU ZDAR!!!! 

 
https://www.youtube.com/watch?v=jXT0xTeBJBs 

 

Doporučujeme co nejvíc pobyt v přírodě!!! 

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

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jXT0xTeBJBs
mailto:kocendova@9zszlin.cz


 


