
IV. B 
TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Blanka Střelcová 

 

TÝDEN: 29. března – 2. dubna 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.   

Přeji všem rodičům i jejich dětem příjemné prožití velikonočních 
svátků!!!! (čt 1.4. – pá 2.4.2021 - velikonoční prázdniny) 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
 

 

A B C 

 

Probírané učivo:  Podstatná jména (rod, číslo a pád) 
                              Vzory podstatných jmen rodu středního, ženského, mužského 
Pondělí 
Uč. str. 55/cv. 1 (do č. 2) 
PS str. 15/cv. 1, 2 
 
Úterý 
Uč. str. 55/cv. 2 
PS str.15/cv. 3, 4 
 
Středa 
Čtení – Velikonoce 
Sloh – Velikonoční pohled (zadání viz. pracovní výchova) 
 
Čtvrtek   
Velikonoční prázdniny. 
 
Pátek 
Velikonoční prázdniny 
 
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  

 Uč. str. 4 – zapsat nová slovíčka (hudební nástroje) + CAN – umět (I 

can play the …. –  Umím hrát na ……) 

CAN´T – neumět  (I can´t play the ... - Neumím hrát na ……) 

 Uč. str. 5 – Zkusit si přečíst písničku + přeložit 

 Do sešitu napsat 5 vět o rodině, na co umí nebo neumí hrát. (Např. I can 

play the piano. I can´t play the violin. My mum can play the guitar.  atd.) 

 Můžeš si v rámci procvičení odpovědět na otázky za úkolníčkem. 



          Skupinka p. uč. Šimperské 

 Nauč se dny a měsíce (uč se i na přeskáčku)!! 

 Odpověz na otázky (PL list za úkolníčkem) 

MATEMATIKA 

 
1 2 3 

 

Probírané učivo:   Přirozená čísla do milionu 
                               Římské číslice 
Pondělí 
PS str. 60, 61 
 
Úterý 
PS č. 3 
PS str. 3 
 
Středa 
G - narýsuj do sešitu čtverec ABCD, a = 63 mm a vypočítej jeho obvod. 

- Narýsuj do sešitu čtverec KLMN, k = 8 cm a vypočítej jeho obvod. 
NEZAPOMEŇ na vzoreček o = 4 . a 

PS č. 2 
PS str. 62 (zkus si některé cvičení na římské číslice) 
 
Čtvrtek 
Velikonoční prázdniny 
 
Pátek 
Velikonoční prázdniny 
 
Každý týden píšeme 1 – 2 minutovky. 

PŘÍRODOVĚDA 

 

Úterý – 

1. Procvičuj si učivo Ekosystém pole na písemnou práci, která 

bude ve středu 31. 3. 2021. 

Středa –  

1. Test 

2. Zápis: 

Ekosystém louka 

ROSTLINY NA LOUKÁCH 

- přírodní ekosystém obhospodařovaný člověkem 

- na loukách rostou převážně luční trávy (např. bojínek 

luční) nebo byliny (např. pampeliška lékařská) 

- trávy a byliny na louce jsou využívány jako krmivo pro 

hospodářská zvířata 

- louky se sečou dvakrát ročně – 1 senoseč (začátek léta) a 2. 

senoseč - otava (konec léta) 

3. učebnice str. 47/ přečíst 

4. PS str. 22/cv.1 



 

VLASTIVĚDA                

 

MLADŠÍ DOBA KAMENNÁ 

-kácením pralesů vznikla pole 
-nářadí se vyrábělo ze dřeva a kamene 
-obdělávali půdu 
-zdroj obživy – zemědělství 
-chov domácích zvířat 
-výroba keramiky (nádobí z hlíny) 
 
DOBA BRONZOVÁ 

-nástroje se vyráběly z bronzu 
-bronz – je slitina mědi a cínu 

 
DOBA ŽELEZNÁ 

-objev železa (výroba zbraní, nářadí) 
-kolem roku 400 př. n. l. příchod Keltů 
 
Číst v učebnici str. 6, 7 

Pracovní 
výchova 

PRACOVNÍ VÝCHOVA + SLOH 

1. Pomůcky: bílý papír (tvrdý nebo měkký), pastelky, nůžky a 

spousta fantazie 

2. Na jednu stranu nakresli podle předlohy stranu pohledu, na 

které je adresa. 

3. Pohled vystřihni. 

4. Z druhé strany nakresli velikonoční motiv. 

5. Slohový úkol – napiš správně adresu – Paní Blanka Střelcová, 

Štefánikova 2514, 760 01 Zlín.  

6. Slohový úkol – napiš přání k Velikonocům 

 



Nápady na tvoření: 

    
 

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) 

Hudební 
výchova 

 Dokončení neodevzdaných prací! 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

Chit Chat 1 - revision 

 

Answer these questions: Odpověz na tyto otázky: 

 

1. How old are you? 

 ……………………………………………………………………………. 

2. Is there an aeroplane in the classroom?

 ……………………………………………………………………………… 

3. How many brothers/sisters have you got? 

 ……………………………………………………………………………………… 

4. What do you like for lunch? 

 ……………………………………………………………………………………… 

5. Are you happy? 

 ………………………………………………………………………………. 

6. How many computers are there in your room? 

 ……………………………………………………………………………………… 

7. What´s your favourite pet? 

 ……………………………………………………………………………………… 

8. Have you got a white shirt?

 ………………………………………………………………………………. 

9. Whose bag is this? (Nickův)

 ………………………………………………………………………………. 

10. Do you like bananas?  

 ……………………………………………………………………………….. 

 

 
 
 



 
 

VELIKONOCE 

 
Přečti si text a doplň chybějící údaje z nabídky testu: 
 
Velikonoce jsou největšími svátky(1) .............................Oslavují zmrtvýchvstání 
(2)....................................., ke kterému došlo třetího dne po jeho ukřižování. 
Velikonoční svátky připadají na (3)..............., 
která následuje po prvním jarním úplňku. K velikonočním symbolům patří 
(4)................................... U nás v České republice patří k velikonočním tradicím 
také (5) ...................................Na velikonoční pondělí muži a chlapci chodí ke 
svým sousedům a šlehají ženy a děvčata pomlázkou z 
(6)......................................,aby byly po celý rok zdravé a krásné. Ženy potom 
dávají koledníkům (7).............................. 
............................., která se nazývají(8) ............................................... 
 
 
 
Vyber správnou odpověď a doplň ji do textu: 
 
1.a) křesťanů                                                 2.a) Sv. Václava 
   b) indiánů                                                      b) Harryho Pottera 
   c) eskymáků                                                  c) Ježíše Krista 
 
3.a) čtvrtek                                                     4.a)bábovka a víno 
   b)středu                                                          b) beránek a vajíčko 
   c) neděli                                                         c) chleba a sůl 
 
5.a) pomlázka                                                 6.a) bambusových tyčí 
   b)dárky                                                           b) měkkého drátu  
   c) stromeček                                                   c) vrbového proutí 
 
7.a) sklenici okurek                                        8.a) barevnice 
   b)barevná vajíčka                                           b) krasavice 
   c) krabici sušenek                                           c) kraslice 

 

 

 


