
IV. A 

TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Danuše Kozánková 

 
TÝDEN: 10. května  2021 – 14. května 2021 

 

INFORMACE PRO RODIČE. 

Prosím o pravidelnou kontrolu elektronické žákovské knížky (alespoň 2x týdně). 

Veškeré probírané učivo najdete v předcházejících úkolníčcích. 

Výuka ve škole bude probíhat podle rozvrhu hodin, výuka online – podle rozvrhu 

hodin online výuky. Oba rozvrhy jsou na webových stránkách školy. 

!!!!!Úkolníček je pro děti, které nechodí na online výuku 

nebo se neúčastní prezenční výuky ve škole!!!! 

Děti, které se učí v online hodinách nebo dochází do školy, 

podle úkolníčku nepracují. 

PO DOBU ROTAČNÍ VÝUKY ŽÁKŮ BUDE  ANGLICKÝ JAZYK 

VYUČOVÁN Mgr. Marcelou Fojtíkovou. 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
 

 

A B C 

 

Pondělí 

Učebnice str. 57/ cv. 7 – napsat do sešitu 

PS str. 29/cv. 3 

Vypracuj si cvičení: 
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloveso_cas2.htm 

Úterý  

Učebnice str. 57cv. 8 – napsat do sešitu 

Učebnice str. 74/ žlutý rámeček – přečíst 

Učebnice str. 74/ cv. 3 ústně 

Vypracuj si cvičení: 
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloveso_cas3.htm 

Středa  

Učebnice str. 74/ cv. 4 – napsat do sešitu a udělat i úkol pod 

textem 

Učebnice str. 75/ přečíst žluté rámečky 

Učebnice str. 75/ cv.4 - ústně 

Čtvrtek 

Učebnice str. 75/ cv. 3 – napsat do sešitu+ udělat i úkol pod 

textem 

Učebnice str. 76/ přečíst žluté rámečky 

Učebnice str. 76/cv.2 ústně 

Pátek 

Učebnice str. 77/cv. 3 – napsat do sešitu 

Učebnice str. 77/ cv. 4 - ústně 

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloveso_cas2.htm
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloveso_cas3.htm


Čtení –  

Čítanka str. 151 – 153 - přečíst 

Do sešitu čtení / sloh napiš název článku, autory a odpověz 

na otázky číslo 1,2 na str. 152. 

 

Sloh –   
Učebnice str. 73/cv. 1 – ustně 

Čítanka str. 153/ otázka číslo 2 do sešitu. 
 

ANGLIČTINA 
 

 

 
 

 

Skupina: p. uč. Fojtíkové 

 

Lekce 2 - What´s in the house? 

procvičování slovní zásoby - ústně i písemně 

předložky místa: in, on, under, behind 

otázka a odpověď: Where is the ....? It´s under / in ..... 

čtení s porozuměním: Andrea´s house 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 

 

Pondělí 

PS č.3 str. 27/ cv.2 

PS č.3 str.28/ celá 

 

Středa 

PS číslo 3 str. 29/ cv.1,2 

Minutovky č. 2 str. 14/ cv.28 

 

Čtvrtek  

PS str. 29/ cv. 3 

Minutovky č. 2 str. 16/ cv. 31 

 

Pátek – geometrie 

PS str. 26/ cv. 3,4 

PS str. 12/ celá 

 

Pátek - matematika 

PS číslo 3 str. 30/ celá 

Minutovky č. 2 str.16 / cv. 32 
PŘÍRODOVĚDA 

 

Středa – 

1. Učebnice str. 60/ přečíst 

2. Zapiš si zápis: 

ŽIVOČICHOVÉ VOLNĚ ŽIJÍCÍ V BLÍZKOSTI 

LIDSKÝCH OBYDLÍ 

OBOJŽIVELNÍCI 

Ropucha zelená – na těle nepravidelné zelené skvrny, 

živí se hmyzem, pavouky, slimáky 

PTÁCI 

Vlaštovka obecná – otevřené miskovité hnízdo na 

zdech nebo uvnitř hospodářských budov, hmyzožravá, 

krmivý pták, tažná 



Jiřička obecná – častější než vlaštovka, hmyzožravá, 

krmivý pták, tažná, hnízdo má kulovité na zdech 

domů 

Sova pálená – hnízdí na půdách domů, stodolách, létá 

neslyšně, loví např. hraboše 

Sýkora modřínka – stálá, živí se hmyzem, bobulemi, 

semeny, hnízdí v dutinách stromů. 

Pátek –  

1. Učebnice str. 61/ přečíst 

2. PS str. 27/cv. 4 

3. Zapiš si zápis: 

SAVCI 

Ježek západní – aktivní v noci, hřbet pokrývají bod-

liny, hmyzožravec 

Myš domácí – žije v budovách i v jejich okolí, přítom-

nost poznáme podle nepříjemného zápachu 

Kuna skalní – vyskytuje se na půdách domů, loví 

menší savce a ptáky 

Potkan obecný – všežravec, chová se i jako domácí 

mazlíček 

VLASTIVĚDA                

 

Pondělí –  

1. Učebnice str. 21/ přečíst 

2. Podívej se na video: https://edu.ceskatelevize.cz/vi-

deo/1765-svata-anezka?vsrc=vyhledavani&vsr-

cid=Ane%C5%BEka+%C4%8Cesk%C3%A1 

3. Zapiš si do sešitu: 

ROZVOJ ČESKÉHO STÁTU VE 13.STOLETÍ 

- Vznik měst, kostelů a hradů (města byla opevněna 

hradbami) 

PŘEMYSL OTAKAR I. 

-vládl koncem 12.století a počátkem 13.století 

-roku 1212 získal Zlatou bulu sicilskou – královský ti-

tul se dědí z otce na syna, nezávislost Českého králov-

ství 

VÁCLAV I. 

-byl synem Přemysla Otakara I. 

-měl sestru Anežku 

-v době jeho vlády se v Čechách těžilo hodně stříbra 

ANEŽKA ČESKÁ 

-založila v Praze Anežský klášter 

-celý život se věnovala péči o chudé a nemocné 

 

 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/1765-svata-anezka?vsrc=vyhledavani&vsrcid=Ane%C5%BEka+%C4%8Cesk%C3%A1
https://edu.ceskatelevize.cz/video/1765-svata-anezka?vsrc=vyhledavani&vsrcid=Ane%C5%BEka+%C4%8Cesk%C3%A1
https://edu.ceskatelevize.cz/video/1765-svata-anezka?vsrc=vyhledavani&vsrcid=Ane%C5%BEka+%C4%8Cesk%C3%A1


Čtvrtek –  

1. Test: Příchod Slovanů, Sámův kmenový svaz, Naše 

nejstarší minulost v pověstech. 

2. Učebnice str. 22/23 přečíst. 

 
VÝTVARNÁ 
VÝCHOVA 

 
 

Výtvarnou výchovu vyučuje Mgr. Marie Janíková,  
e-mail: janikova@9zszlin.cz 
 
Výtvarná soutěž Cestou dvou bratří 

Cestou dvou bratří - výtvarná soutěž pro děti I. stupně ZŠ, 

MŠ a ZUŠ - Velehrad 2020 - Dny lidí dobré vůle 4. - 5. 

července 2021  

V prezenční výuce žáci ztvární námět: Namaluj Ludmilu, 

jak pomáhá svým poddaným (může to být i komiks). 

TĚLESNÁ 
VÝCHOVA 

 
 

Cvičení pro žáky 4. tříd 

 

Tělesná výchova odučena prezenčně. 

HUDEBNÍ 
VÝCHOVA 

Tento týden si uděláme malou třídní HITPARÁDU 😊 

z písniček, které děti rády poslouchají. 

PRACOVNÍ 
VÝCHOVA 

Výroba papírového medvídka – stříhání, lepení. 

 
 
 
 
 

mailto:janikova@9zszlin.cz
http://www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule/cestou-dvou-bratri-vytvarna-soutez
http://www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule/cestou-dvou-bratri-vytvarna-soutez
http://www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule/cestou-dvou-bratri-vytvarna-soutez

