
IV. B 
TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Blanka Střelcová 

 

TÝDEN: 19. dubna – 23. dubna 2021 

    Prosím o pravidelné sledování e-ŽK. Zaslala jsem vám aktuální informace 

k nástupu dětí do školy. 

    Naše třída nastupuje dne 19. 4. 2021. Sraz dětí bude v 7:40 hod před školou. 

Prosím o dochvilnost. Tento čas platí pouze pro dny, kdy se testuje, tj. PO a ČT. 

V ostatní dny začíná vyučování v 7:55 hod. Výuka probíhá dle rozvrhu prezenční 

výuky. Děti mají všechny předměty. 

    Aktuální informace k organizaci výuky od 12. 4. 2021 naleznete na webových 

stránkách naší školy. 

 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, mužského 
 
Pondělí 
Uč. str. 59/cv. 16 (do č. 1) 
PS str. 18 (dokončit), str. 19/cv. 1 
 
Úterý 
Uč. str. 59 – Napsat do sešitu vzor STROJ (žlutá tabulka) do č. 1 
Uč. str. 60/cv. 20 (do č. 1) 
PS str. 19/cv. 2,3 
 
Středa 
Do sešitu č. 2 – Opiš a doplň: 

Červ -  provrtávají staré trám - . Kapky ros -  se  bl – skají 
jako drahokam - .  Své om – l -  b – s měl přiznat. 
V zoologické zahradě jsme pozorovali lv - .  
Pomoz Ivanov -  s úkol - .  V zahradě zp – vají kos - .  
Obdivovali jsme oltář s anděl - .  Jirka rád luští rébus - .  
Předej dop – s  -  pošťákov - .  Jeli jsme na v – let s učitel - . 
Toto cvičení pošli ke kontrole 😊 

 
PS str. 19/cv. 4 
Čtvrtek   
Uč. str. 60/ tabulka PŘEDSEDA, SOUDCE – přečíst 
Uč. str. 60/cv. 22 (do č. 1) 
PS str. 20/cv. 1,2 
 
Pátek 
Uč. str. 60 – Nezaměňujte – napsat do sešitu č. 2 (5. pád – předseda, soudce) 
(do č. 1) 

Uč. str. 60/cv. 23  Toto cvičení pošli ke kontrole 😊 



PS str. 20 (dokončit) 
 
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 

 

 
 
 

Skupinka p. uč. Střelcové 

 Sloveso CAN (kladná věta, záporná, otázky, krátké odpovědi) 

OTÁZKY a KRÁTKÉ ODPOVĚDI 

Can you play tennis?             Yes, I can. No, I can´t. 

Can you play hockey?             Yes, I can. No, I can´t. 

 Slovíčka U1 (v pátek 23. 4. – testík z lekce)!!! 

 Umět dny v týdnu, měsíce, spelling 

 Uč. str. 8 – přečíst +  6 otázek pod textem. Nepravdivé věty napsat do 

sešitu správně. 

 Napsat o svojí rodině 8 vět, kdo co umí nebo neumí (Např. Já umím plavat. 

Já neumím hrát na trumpetu. Moje maminka umí zpívat. Atd.) 

 Uč. str. 9 (číst příběh, zkusit přeložit. Vypsat si a vyhledat neznámá slovíčka 

– do slovníčku). 

Skupinka p. uč. Šimperské 

OTÁZKY a KRÁTKÉ ODPOVĚDI 

Can you play tennis?             Yes, I can. No, I can´t. 

Can you play hockey?             Yes, I can. No, I can´t. 

 

 Uč. str. 6 – přečíst, zopakovat, naučit se číst písničku 

 Umět používat věty I can ….. I can´t …… 

 Umět slovní zásobu SPORTS TIME (napsat i ústně) 

 Opakovat hudební nástroje 

 Příští týden budeme opakovat DNY V TÝDNU, MĚSÍCE, SPELLING 

MATEMATIKA 

 
1 2 3 

 

Probírané učivo:   Přirozená čísla do milionu – opakování 
                                  Písemné násobení jednociferným činitelem 

                                  Písemné násobení dvojciferným činitelem 
                                
Pondělí 
Uč. str.  19/ cv. 17, 18, 19, 20 
Matematické minutovky str. 12/cv. 23 
 
Úterý 
Matematické minutovky str. 12/cv. 24 
PS str. 17 



Středa 
PS str. 13 

Matematické minutovky str. 13/cv. 25/a     Str. 12 pošli ke kontrole😊 
 
Čtvrtek  
G – Vypočítej obvody těchto čtverců a obdélníků (nezapoměň  napsat zápis, 
výpočet a odpověď)- do sešitu G 
 
Čtverec ABCD, a = 92 mm 
Čtverec KLMN, k = 170 cm 
Čtverec UVXY, u = 45 m 
Obdélník PRST, p = 17 cm, r = 12 cm 
Obdélník IJKL, i = 49 mm, k = 28 mm 

Obdélník ABCD, a = 50 m, b = 75 m        Toto cvičení pošli ke kontrole 😊 
 
PS str. 12 
 
Pátek 
PS str. 14 
Matematické minutovky str. 13 (dokončit) 
 
Každý týden píšeme 1 – 2 minutovky. 

 

PŘÍRODOVĚDA 

 

 
POZOR TEST!!!!! VE STŘEDU 21. 4. 2021 SI NAPÍŠEME TEST 
Z PŘÍRODOVĚDY – Ekosystém louka. 
 

Probíraná látka – EKOSYSTÉM LIDSKÝCH OBYDLÍ 
 
Úterý –  

1. Zapiš si zápis: 

ŽIVOČICHOVÉ V PARCÍCH 

- často žijí původně lesní druhy 

OBOJŽIVELNÍCI 

- ropucha obecná – nejhojnější obojživelník, živí se žížalami, 

pavouky, hmyzem 

PTÁCI 

- holub věžák, hrdlička zahradní, kos černý (nejznámější pták), 

strakapoud velký( hnízdí v dutinách, živí se hmyzem, larvami 

dřevokazného hmyzu) 

SAVCI 

- netopýr hvízdavý – má křídla, dokáže létat, živí se hmyzem. 

Noční živočich. 

2. Učebnice str. 53/ prohlédnout 

3. Učebnice str. 54/ přečíst 

4. Dokončit všechny cvičení z PS str. 24 

Středa –  
1. Učebnice str. 55/přečíst 

2. Zapiš si zápis: 



EKOSYSTÉM LIDSKÝCH OBYDLÍ 

- v zahradách a sadech se pěstují ovocné stromy a keře 

OVOCNÉ STROMY 

- vyšlechtěny z planě rostoucích druhů 

- jabloň domácí – dužnatý plod jablko (malvice) 

- třešeň – peckovice, třešní je mnoho odrůd 

OVOCNÉ KEŘE 

- rybíz – plody jsou bobule, rybíz černý a rybíz červený – od-

růdy 

ZELENINA 

- kolem lidských obydlí jsou zakládány zahrady, mají funkci 

okrasnou a užitkovou ( nejčastěji zelenina) 

DĚLĚNÍ ZELENINY 

- kořenová – ředkev setá 

- cibulová – česnek 

- listová – salát 

- košťálová – květák 

- plodová - lilek rajče 

3. PS str. 25/ celá 

 

VLASTIVĚDA                

 

 
   POZOR – ve čtvrtek 22. 4.  testík – Pravěk (od začátku až po kapitolu 
Keltové na našem území) 

 
Probíraná látka – Příchod Slovanů 

                          Sámův kmenový svaz 
                          Naše nejstarší minulost v pověstech 
 
Zápis do sešitu: 
 
SÁMŮV KMENOVÝ SVAZ 
 
Slované byli napadeni Avary z Asie. 
V boji proti nim je zorganizoval franský kupec Sámo. 
Stal se vládcem a vytvořil Sámův kmenový svaz. Po jeho smrti se rozpadl. 
 
Uč. str. 10 – pozorně si přečíst. Pod zápis vypracovat otázky na str. 10 
 
 
NAŠE MINULOST V POVĚSTECH 
První kronikář Kosmas vyprávěl ve svých pověstech o příchodu předků do 
země, kterou nazvali Čechy (Pověst o Čechovi a Krokovi a jeho dcerách, O 
Libuši a knížeti, Přemyslovci, o Horymíru a Šemíkovi). 
Další pověsti: O Bivojovi, O dívčí válce, O Bruncvíkovi 
 



Uč. str. 11 – pozorně si přečíst 
 

 Napsat si nějaké informace o hoře Říp (uč. str. 11 – zelený rámeček) 
 

 Nakreslit si pod zápis časovou osu (str. 12) a vyznačit na ní období:  
1. Příchod Keltů 
2. Příchod Germánů 
3. Příchod Slovanů 
4. Sámova říše 

 

Pracovní 
výchova 

 

      Práce bude zadána v prezenční výuce. 

 

      Dokončení a zaslání prací z distanční výuky. (Zadání prací naleznete 

v týdenních plánech na stránkách naší školy.) 

 
 

Výtvarná 
výchova 

      Hodnocení výtvarných prací z distanční výuky 

Žáci, kteří se zúčastní prezenční výuky ve škole, si přinesou s sebou na pondělní 
hodiny výtvarné výchovy dílka z distanční výuky. 
Žáci, kteří se neúčastní prezenční výuky ve škole, naleznou úkol do výtvarné 
výchovy ve výukovém zdroji (ve fialovém kolečku v rozvrhu hodin). 

Ať se Vám všem daří! 😊 

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

 

Hudební 
výchova 

       

     Výchovný koncert. 

Tělesná 
výchova 

        Práce bude zadána v prezenční výuce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


