
IV. B 
TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Blanka Střelcová 

 

TÝDEN: 22. března – 26. března 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.   

 Čtenářský deník – 2 libovolné knížky 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
 

 

A B C 

 

Probírané učivo:  Podstatná jména (rod, číslo a pád) 
                              Vzory podstatných jmen rodu středního, ženského 
Pondělí 

PL – vzory podstatných jmen (přines ke kontrole 😊) – vložený i v TEAMs 
 
Úterý 

PL – vzory podstatných jmen (přines ke kontrole 😊) - vložený i v TEAMs 
 
Středa 

PL – vzory podstatných jmen (přines ke kontrole 😊) - vložený i v TEAMs 
 
Čtvrtek 

PS str. 14 
 
Pátek 
ČT – Sloh (přiložené pracovní listy) 

 
Do čtenářského deníku zapisuj další dvě libovolné kníhy. 
 
Diktáty budeme psát vždy ve středu. 
Každý týden píšeme 1-2 pravopisná cvičení (doplňování, opis atd.) 

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

Skupinka p. uč. Střelcové  
Do sešitu přelož následující věty: 

1. Já mám rád ovoce na snídani. 

2. Nemám rád zeleninu na večeři. 

3. Moje maminka má novou červenou sukni. 

4. Můj tatínek je naštvaný. 

5. Já mám dvě kočky a jednoho psa. 

6. V mém pokoji je velká postel. 

7. Na mé posteli jsou časopisy (komiksy). 



8. Na obrázku jsou dvě žirafy. 

9. Já nemám zelené tričko. 

10. Můj bratr nemá černé boty. 

CHIT CHAT 2 – str. 3 – číst (otázky a odpovědi napsat do sešitu) 
                           Str. 4 – vypsat si nová slovíčka (musical instruments) do slovníčku – slovíčka jsem              
rozdávala k učebnici. 

 Napsat si slovíčko CAN (do slovníčku) 

                           Str. 5 – přečíst si písničku, zkusit přeložit. 

 Vypracovat pracovní list za úkolníčkem 

Skupinka p. uč. Šimperské 
 Dokončujeme učebnici CHIT CHAT 1 

 Our neighbours – Where are you from? 

 PS str. 63 - vypracuj 

 
MATEMATIKA 

 
1 2 3 

 

Probírané učivo: Přirozená čísla do milionu 

                                    Zaokrouhlování 
                                 Pamětné sčítání a odčítání do milionu 
 
Pondělí 

PL – přirozená čísla do milionu (přines ke kontrole 😊) vložený i v TEAMs 
 
Úterý 

PL – přirozená čísla do milionu (přines ke kontrole 😊) vložený i v TEAMs 
 
 
Středa 

PL – přirozená čísla do milionu (přines ke kontrole 😊) vložený i v TEAMs 

 
Čtvrtek 
Slovní úlohy 
Uč. str. 76/cv. 1, 2, 3 (nezapomeň, že každá slovní úloha má zápis, výpočet, 
odpověď)        do sešitu M 
 
Pátek 

Uč. str. 78/cv. 22, 23, 24 do sešitu M 
 
Každý týden píšeme 1 – 2 minutovky. 

 

PŘÍRODOVĚDA 

 

Úterý  

1. Učebnice str. 43/ podívej se na otázky. 

2. Vyber si jich 5 a odpověz na ně do sešitu. 

3. Další týden některé otázky vyberu a napíšeme si krátký testík 

z přírodovědy. 

4. Splněný úkol pošli ke kontrole do MS Teams nebo na mail. 

Středa  

1. Zapiš si zápis: 

SAVCI 

KRTEK OBECNÝ 



- podzemní savec, hmyzožravec 

HRABOŠ POLNÍ 

- býložravec, zásoby zrní shromažďuje během roku v podzem-

ních chodbách 

KŘEČEK POLNÍ 

- všežravec, zvlášť chráněný druh 

ZAJÍC POLNÍ 

- býložravec 

SRNEC OBECNÝ 

- samci mají paroží ( na podzim je shazují), býložravec 

LASICE HRANOSTAJ 

- masožravec, má rozdílnou barvu srsti v zimě a létě 

2. učebnice str. 44/45 – podívej se na obrázky 

3. učebnice str. 46/ přečíst 

 

VLASTI

VĚDA                

 

ČESKÉ ZEMĚ V PRAVĚKU 

Období pravěku dělíme podle materiálu, ze kterého člověk 

zhotovoval své nástroje. 

1. Doba kamenná – starší doba kamenná 

         -  mladší doba kamenná 

2. Doba bronzová 

3. Doba železná 

DOBA KAMENNÁ 

Hlavní nástroj byl opracovaný kámen – pěstní klín. 

a) Starší doba kamenná – doba lovců a sběračů  

Lidé se živili sbíráním lesních plodů a lovem divoké zvěře.  

Žili v tlupách, spali v jeskyních nebo jednoduchých chýších z větví, 

kostí a kůží. 

Velký objev – OHEŇ.  

 

Ve starší době kamenné nebylo stálé podnebí.  

Střídaly se doby chladu (doba ledová) s obdobím tepla (doba mezile-

dová).  

Dorozumívání posunky, později začala vznikat jednoduchá řeč.  

Lovení mamutů. 

První umělecké předměty.  

Např.: Věstonická Venuše –dokazuje duševní život pravěkého člověka. 



Pracovní 
výchova 

1. Dnešní úkol není složitý a je v akci 2 za cenu jednoho 😊. Spl-

níš jeden úkol a dostaneš jedničku do pracovní a hudební vý-

chovy. 

2. Slož z jakýchkoliv věcí houslový klíč, vyfoť a pošli ke kon-

trole do MS Teams nebo na můj email. 

3. Posíláme malou inspiraci a pozdrav. 

 

 

 

Výtvarná 
výchova 

Téma: VELIKONOCE 

 
Technika: zdobení kraslic 

 
Motivace:   
Jak asi vypadalo Zlínsko  
v 19. století? A kdo byl František Bartoš? 
To všechno se dozvíte v interaktivním listu pod názvem František dětem:   
» MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ (muzeum-zlin.cz) 

Mezi těmito interaktivními listy představující dětskou lidovou slovesnost naleznete i 
list pod názvem František dětem – Velikonoce: Prezentace aplikace PowerPoint 
(muzeum-zlin.cz). 
Pokud budete pozorně listovat, objevíte zde i zajímavý postup při zdobení kraslic. 
Přeji Vám barevné a zábavné Velikonoce! 

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

 

http://www.muzeum-zlin.cz/cs/stranky/frantisek-detem/
http://www.muzeum-zlin.cz/data/docs/2020/Frantisek_detem_Velikonoce_v_pdf.pdf
http://www.muzeum-zlin.cz/data/docs/2020/Frantisek_detem_Velikonoce_v_pdf.pdf
mailto:janikova@9zszlin.cz


Hudební 
výchova 

Přečti si text a splň úkol. Na závěr mi do MS Teams nebo do EŽK 

pošli název písničky. 
 
Do známé písničky se přimíchala další slova. Podtrhejte slova písničky, která jsou uspořádána tak, jak 
jdou opravdu za sebou. 

                                          
Jak je nám známo z doslechu, přihodilo se jednou, nejspíš před 

mnoha lety, 

že v blíže neurčité krajině skákal pes neznámé rasy, věku i 

jména přes oves, čímž je zajisté míněno celé pole, o jehož rozloze 
ani majiteli nemáme k dispozici žádné bližší informace. 

Výše zmíněný čtvernožec se poté stejným způsobem pohyboval přes 
zelenou louku, která ležela poblíž ovesného pole. 

Čtvernožec se uvedeným terénem nepohyboval sám, neboť je 

doloženo, že přes pole a louku šel za ním myslivec,  

jehož jméno, stáří, bydliště, jakož i další údaje nám zůstaly neznámy, 
neboť kusá informace o něm uvádí pouze bezvýznamnou skutečnost, 

že měl péro na svém mysliveckém klobouku.  

 
Zapiš název písničky:_______________________________________________________ 

 

Tělesná 
výchova 

Další cvičení na doma jsou cviky na rovnováhu, vyberte se každý den 
pár cviků, ne všechny a vyzkoušejte je. Uvidíte, že tréninkem se budete 
jen a jen zlepšovat. 
https://www.youtube.com/watch?v=EhvI4KdFPdQ 

 
(kocendova@9zszlin.cz) 

 

Čteni –  
 

Báseň – literární dílo psané ve verších. 

Verš - jeden řádek básně. Několik veršů spolu dohromady tvoří sloku. Jednotlivé sloky 

jsou od sebe odděleny vynechaným řádkem. 

Na konci veršů bývají slova, která mají stejně nebo podobně znějící koncové slabiky. 

Takové zvukové shodě na konci veršů říkáme rým (pohádku – pozpátku). 

 

1. Přečti si báseň: 

BŘEZEN 

Jaroslav Šulc 

Na okapě                                                                        

křičí vrabec,                                                                   

že je mrazům konec,                                                      

že studené zimě                                                             

odzvonil už zvonec. 

https://www.youtube.com/watch?v=EhvI4KdFPdQ
mailto:kocendova@9zszlin.cz


Pod keřem, hle                                                                   

kvete orsej,                                                                         

žlutým květem svítí …                                                      

Vrátilo se jaro                                                                    

dnes to každý                                                                     

cítí.            
 

Přede dveřmi             

na trávníku 

v slunci plno dětí! 

Zpěvem, hrou i tancem        

příchod jara světí. 
 

2. Napiš do sešitu odpovědi na otázky: 

- Jaký je název básně a její autor? 

- Kolik má báseň slok? 

- Kolik má báseň veršů? 

- Napiš alespoň jeden rým. 

3. Úkol pošli ke kontrole na mail nebo do MS Teams. Úkol budu hodnotit!!!                                                                                                               

Sloh -  
Adresa: 

 

1. Řádek – oslovení 
2. Řádek – jméno a příjmení 
3. Řádek – ulice a číslo domu 
4. Řádek – obec 
5. Řádek (5 obdélníčků) – poštovní směrovací číslo 

 

Zkus zapsat na pohled následující adresu: Paní Petra Pravítková, Kolmá 4726, Olomouc, 
789 12. 
Úkol pošli ke kontrole na mail nebo do MS Teams. 
(Pokud nemáš možnost tisku, nakresli si pohled do sešitu podle obrázku.) 

 



 

 

 


