
 IV. B 
TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Blanka Střelcová 

 
TÝDEN: 9. listopadu – 13. listopadu 2020 

 

Úkolníček je platný pouze pro žáky, kteří nenavštěvují on-line výuku nebo se 
jim na danou schůzku nepodaří připojit. 
Ostatní pracují podle pokynů v on-line výuce. Děkuji! 
 
Rozvrh on-line výuky zůstává stejný jako minulý týden. 

 

Prosím o pravidelné sledování e-ŽK.  Vkládám zde výukové zdroje (pracovní listy, cvičení, zadání prací). 

Vybíráme příspěvek Spolku rodičů při 9. ZŠ Zlín za 1. pololetí 2020/2021 ve výši 250 Kč.  

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK 
ČESKÝ  
 

 

A B C 
 

 
Opakování učiva z 3. ročníku – vyjmenovaná slova !!!stále opakujeme!!! 
                                                - pádové otázky 
                                                - slovní druhy 
                                                - stavba slova 
 
Probírané učivo: Stavba slova - opakování 
 
Pondělí – uč. str. 19 – opiš básničku Říjen a v textu podtrhni barevně všechny 
předložky a jinou barvou všechny předpony. Urči slovní druhy. (do č. 2) 
                 PS str. 19/cv. 1, 2 
 
Úterý –  Uč. str. 21/cv. 2 (do č. 1) 
              PS str. 19/cv. 3 
 
                  

Středa – Doplň správná písmenka a cvičení opiš do sešitu č. 2 (cvičení mi pošli 😊) 

 

 
 
PS str. 20/cv. 4, 5 
 
Čtvrtek – Uč. str. 19/cv. 3 (do sešitu č. 2) 
                Uč. str. 19/cv. 4 (do sešitu č. 2) 
 
                  Procvičování pravopisu str. 14/1, 2 
 
Pátek –   Uč. str. 23/ Rozlišujte  - zapiš si do č. 1 
                Zopakuj si řady vyjmenovaných slov 
               Uč. str. 23/ cv. 2 (do č. 1) 
 
Sloh – PS str. 20/cv. 1, 2 
 
 



Povinná četba   

- Obrázky z českých dějin a pověstí (Adla Zdeněk, Černý Jiří, Zátka 

Pavel), popř. může být i jiná kniha pověstí pro děti 

- 1 libovolná kniha 

(Do 14. 12. 2020) 
 
Diktáty budeme psát vždy ve středu. 
Každý týden píšeme 1-2 pravopisná cvičení (doplňování, opis atd.) 
 

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

Skupina paní učitelky Střelcové: 
 
Opakovací lekce – Review C 

Uč. str. 46 – Otázky opiš do sešitu a odpověz na ně podle sebe. 😊 

Uč. str. 47 – do sešitu vypiš všechna slovíčka, která jsou na obrázcích (30 slov) 
PS str. 46, 47 
 
U10  Animal safari  !!! nová slovíčka !!! 
Uč. str. 48 – do slovníčku si vypiš názvy zvířat, vyhledej v pracovním sešitě ve slovníčku 
jejich výslovnost a překlad, vše zapiš. 
 
Do slovníčku si napiš: THERE IS – tam je (pro jednotné číslo) 
                                        THERE ARE – tam jsou (pro množné číslo) 
 Např. There is one elephatnt. Tam je jeden slon. 
            There are two lions. – Tam jsou dva lvi. 
 
Do sešitu zkus napsat věty podle obrázku na str. 48. 
 
 
V průběhu týdne zašlu na eŽK pracovní list. Prosim o jeho vyplnění a poslání 
zpět. 
 
Skupina paní učitelky Šimperské: 
 
Opakovací lekce – Review C 

Uč. str. 46 – Otázky opiš do sešitu a odpověz na ně podle sebe. 😊 

Uč. str. 47 – do sešitu vypiš všechna slovíčka, která jsou na obrázcích (30 slov) 
PS str. 46, 47 
 
U10  Animal safari  !!! nová slovíčka !!! 
Uč. str. 48 – do slovníčku si vypiš názvy zvířat, vyhledej v pracovním sešitě ve slovníčku 
jejich výslovnost a překlad, vše zapiš. 
 
Do slovníčku si napiš: THERE IS – tam je (pro jednotné číslo) 
                                        THERE ARE – tam jsou (pro množné číslo) 
 Např. There is one elephatnt. Tam je jeden slon. 
            There are two lions. – Tam jsou dva lvi. 
 
Do sešitu zkus napsat věty podle obrázku na str. 48. 
 

 
MATEMATIKA 

 
1 2 3 

 

 
Probírané učivo: 
       - násobení jednociferného a dvojciferného čísla  
       - dělení čísla dvojciferného číslem jednociferným 
       - dělení se zbytkem 
       -  písemné sčítání a odčítání 
       - písemné násobení 
     
Geometrie – základní geometrické pojmy 
                     Krychle, jehlan, kvádr 



                    Vzájemná poloha přímek (kolmice, rovnoběžky) 
 
Pondělí – Uč. str. 20/cv. 32 (do sešitu M) 
                 PS str. 35 (celá) 
 
Úterý – Uč. str. 16/cv. 53 (do sešitu M) 
             Uč. str. 16/cv. 56 – nezapomeň, že každá slovní úloha má mít zápis, výpočet a 
odpověď. 

                                                      Tato dvě cvičení mi pošli ke kontrole. 😊 

             PS str. 36/cv. 1, 2, 3     
 
Středa – Zopakuj si, jak se písemné sčítání a odčítání. Můžeš se podívat na odkaz, jak 
správně počítat: 
https://www.youtube.com/watch?v=D_bjUspriqQ 
 
Matematické minutovky str. 15/cv. 29, 30 
 
Čtvrtek - G – Rýsování kolmic 
Uč. str. 29/cv. 1, 2, 3 (do sešitu G) - Vše si pozorně přečti, pokud můžeš, podívej se na 
odkaz, jak narýsovat kolmice: 
https://www.youtube.com/watch?v=opnDuKfSPgQ 
 
Pátek  
PS str. 36 (dokončit) 
Matematické minutovky str. 16/cv. 31 
 
                        Každý týden píšeme 1 – 2 minutovky. 

PŘÍRODOV
ĚDA 

 

Úterý 10.11.2020 

1. Učebnice str. 15/ přečíst 

2. Doplň: (pracuj s učebnicí na str. 15) – obrázek nemusíš tisknou, do 

sešitu zapiš, co bys doplnil(a) do prázdných míst. 

 
3. Zapiš si zápis 

ŽIVOČICHOVÉ 

VLASTNOSTI ŽIVOČICHŮ 

1. Přijímají vodu a potravu 

2. Vylučují z těla různé látky 

3. Dýchají 

4. Reagují na změny v přírodě 

5. Pohybují se z místa na místo 

https://www.youtube.com/watch?v=D_bjUspriqQ
https://www.youtube.com/watch?v=opnDuKfSPgQ


6. Pomocí smyslů přijímají informace o svém okolí 

7. Rostou a vyvíjejí se 

8. Rozmnožují se. 

Středa 11. 11 .2020 

1. Přečti si učebnici str. 16 

2. PS str. 8/celá 

3. Zápis: 

Dělení živočichů 

- Podle vnitřní stavby těla: 

1. Obratlovci – mají kostru složenou z kostí 

2. Bezobratlí – nemají kosti ani obratle 

Obratlovci  

- Tělo obratlovců je složeno z hlavy, trupu a končetin ( u 

některých druhů chybí). Většina obratlovců má ocas. 

- Obratlovci se dělí do skupin: 

a) Ryby 

b) Obojživelníci 

c) Plazi 

d) Ptáci 

e) savci 

 

VLASTIVĚDA                

 

  
Naše vlast – Česká republika – demokratický stát 
 
Pondělí:  
 

STÁTNÍ SYMBOLY ČR 
 

1.Státní vlajka – symbolizuje náš stát, vyjadřuje samostatnost a svobodu. 
Zacházíme s ní s úctou. 
 
2.Státní znak – skládá se ze znaků historických zemí Českého království Čech 
(český lev), Moravy (moravská orlice) a Slezska (slezská orlice). Označuje se jím 
ústřední budovy – školy. Znak máme malý a velký. 
 
3. Hymna – Kde domov můj (slova Josef Kajetán Tyl, hudba František Škroup) 
 
4.Státní pečeť – na mezinárodních smlouvách 
 
5.Vlajka prezidenta republiky 
 
Přečti si str. 15 
 
Čtvrtek: 
 

Vypracuj str. 16 do sešitu Vla. (Tuto práci ofoť a pošli mi 😊) 
 
Stále nás čeká testík – Kraje a krajská města (testík bude ze zápisu v sešitě) 

 



Výtvarná 
výchova 

 

Námět: RYBA 2 
Technika: kresba/malba 
Formát výkresu: A5/A4 
Úkol: viz zadání včetně příloh v elektronické žákovské knížce 
 

Pracovní 
výchova 

Dýně (práce na 14 dní) 

  

Materiál a pomůcky 

černý karton (papír) A4 (pokud nemáš, může být i bílý papír) 

zbytek černého a zeleného papíru 

různé odstíny oranžového papíru + fixy, gelová pera (i balící papír) 

čtverce asi a= 4 cm 

lepidlo v tyčince (např. Herkules) 

nůžky 

 

Provedení 

Z oranžových vzorovaných papírů vyřízneme (vystřihneme) celkem 14 čtverců. 

Dva čtverce úhlopříčně rozstřihneme. Lepíme do tvaru dýně podle vzoru. Z černého papíru 

nebo bílého černě vybarveného papíru vystřihneme a nalepíme oči  a pusu. 

Ze zeleného papíru vystřihneme stopku. 

Výkres uschovej, odevzdáš po příchodu do školy. Už máš mít dva výkresy (listy, dýně). 

Hudební 
výchova 

Hudební výchova – listopad 

1. Poslech https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11806170696-hudebni-perlicky-pavla-

sporcla/217522161500011 

2. Vytleskej :  

3. Hledej zvuky podzimu – pracovní list máš ve výukových materiálech v elektronické 

žákovské knížce.  

4. Můžeš mi poslat na mail – kozankova@9zszlin.cz , jak zpíváš nějakou písničku nebo jak 

vytleskáš rytmus nebo jak hraješ na hudební nástroj a já to ráda ocením jedničkou . 

 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11806170696-hudebni-perlicky-pavla-sporcla/217522161500011
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11806170696-hudebni-perlicky-pavla-sporcla/217522161500011
mailto:kozankova@9zszlin.cz


Tělesná 
výchova 

 

Pokud můžeš a máš chytré hodinky, zkus si každý den ujít 3 000 kroků. 😊 
 
CVIČENÍ SE LVÍČATY 
Všichni teď sice trávíme hodně času doma, ale to není důvod se nehýbat! Zacvičte si se 

Lvíčaty, Alešem Valentou a jeho rodinou. 
 
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/13433515287-cviceni-se-lvicaty/220553110050057 

 

 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/13433515287-cviceni-se-

lvicaty/220553110050058 

 

 

 

 
 
 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/13433515287-cviceni-se-lvicaty/220553110050057
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/13433515287-cviceni-se-lvicaty/220553110050057
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/13433515287-cviceni-se-lvicaty/220553110050058
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/13433515287-cviceni-se-lvicaty/220553110050058
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/13433515287-cviceni-se-lvicaty/220553110050057
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/13433515287-cviceni-se-lvicaty/220553110050058

