
 

IV. B 
TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Blanka Střelcová 

 

TÝDEN: 18. ledna – 22. ledna 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)!!!!! 

 

Na e-ŽK jsem vám zaslala návrh na předběžné hodnocení vašeho 

dítěte za I. pololetí. 

 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: SLOVNÍ DRUHY 
                             Podstatná jména (rod, číslo a pád) 
 
Pondělí 
Uč. str. 40/cv. 1 – přečíst si 
Do sešitu č. 1 - vypiš všech 7 pádů.  
Urči pád u těchto podst. jmen: (bez) kamaráda, (u) domu, (s) maminkou, 
Petře!, (ke) stolu, (vidím) televizi, (na) židli, (o) pohádce, auto 
PS str. 36/cv. 1 
PS str. 37/cv. 2, 3 
 
Úterý 

Přepiš doplňovací cvičení do sešitu č. 2 cvičení mi přines ke kontrole 😊 

Jeho s – novec je v – borný bas – sta. 
Rád p – ji vodu se s – rupem. 
Kde b – ste chtěli b – dlet? Děti op – sovaly texty l – dových 
p – sní. Netop – r létá nesl – šně. V kočárku se usm – valo 
m – m – nko. S – sel patří mezi hlodavce. M – lostpaní se 
laskavostí jenom rozpl – vala. V – let se nám v – dařil.   
Z rozb – té bedny sb – l otec boudu pro psa. V zahradách se 
objev – ly květy p – voněk. Ptakop – sk snáší vejce, ale  
v – l – hlá mláďata sají mateřské mléko. 
 
PS str. 38/cv. 1 

 



 
Středa 
Uč. str. 40/cv. 4 (ústně) 
Uč. str. 41/cv. 5 (ústně) 
Uč. str. 41/cv. 7 (vyber si jedno podstatné jméno a vyskloňuj ho ve všech 
pádech v jednotném i množném čísle) – do č. 2 
 
PS str. 37/cv. 4, 5, 6 
 
Čtvrtek 
Uč. str. 41/cv. 8 (do č. 1) 
PS str. 38 (dokončit) 
 
Pátek 
Uč. str. 42/cv. 12 (do č. 2) 
PS str. 39/cv. 3, 4 (nemusíš přepisovat), cv. 5 
 
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 

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 

 

 
 
 

U11 – My favourite things (nová slovíčka) 

 Uč se: Vazba there is, there are 

                  Otázky – Is there a……. in your room?  Are there ……. in your 

                                   room? 

Krátká odpověď – Yes, there is. 

                               No, there isn´t.  – pokud nemáš, zapiš si do sešitu AJ. 

 

1. Vypracuj opakovací pracovní list.  Přines mi ke kontrole 😊 

2. Do sešitu přelož následující věty:  

 a) V mém pokoji jsou knížky. (ty musíš napsat „Tam jsou knížky v mém pokoji.“) 

b) V mém pokoji je kytara. („Tam je kytara v mém pokoji.“) 

c) Na mém stole jsou tužky. (musíš napsat „Tam jsou tužky na mém stole.) 

d) V krabici jsou hračky. („Tam jsou hračky v krabici.“) 

e) Na mé posteli je panenka. („Tam je panenka na mé posteli.“) 

         3. Do sešitu odpověz na otázky: 

a) Are there dolls in your room?               d) Are there toys in your bed? 

b) Are there posters in your room?          e) Is there a TV in your room? 



c) Is there a car in your room?                   f) Is there an umbrella in your room? 

4. PS str. 55                                                             

Práci si rozděl dle vlastních možností. 😊 

 
MATEMATIKA 

 
1 2 3 

 

 
Probírané učivo:   Písemné sčítání a odčítání 
                               Přirozená čísla do milionu 
 
Pondělí 
Do sešitu M 

3 . 300=                          40 . 20 =               50 . 5 =                  60 . 2 = 
200 . 3 =                          800 . 2 =              500 . 2 =                40 . 8 = 
1000 : 10 =                     550 : 50 =             630 : 9 =                320 : 80 = 
 
PS str. 17, 18 
 
Úterý 
Matematické minutovky str. 20, 21, 22 (dodělej si, co ti chybí) 
 
Středa 
PS str. 19 
Minutovky str. 23 
 
Čtvrtek 
Do sešitu M 
Zapiš pod sebe a vypočítej 
 
452 + 156 + 329 =          786 + 93 + 102 =        235 + 456 + 321 = 
1100 – 558 =        386 – 297 =          456 + 356 =          987 – 765 = 
 
PS str. 20 
 
G – uč. str. 93 – Zkus si do sešitu G narýsovat cv. 2 (pročti si pozorně cv. 1) 
PS str. 16 
 
Pátek 
PS str. 21 
Minutovky str. 24 
 
 
Každý týden píšeme 1 – 2 minutovky. 

 

PŘÍRODOVĚDA 

 

Úterý 19. 1. 

 

1. Zapiš si zápis: 

POMÁHÁME ŽIVOČICHŮM 

- Přes zimu volně žijící živočichy přikrmujeme 

- Ptákům dáváme semena rostlin nebo lůj 

- Lesní býložravé zvěři dávají lesníci seno, kaštany nebo ža-

ludy 

(Stopy lesních živočichů – vyber si jedny stopy z učebnice 

str. 28 a nakresli je do sešitu.) 



2. učebnice str. 30/ přečíst 

3. PS str. 14/cv. 1 

 

Středa 20. 1. 

 

1. Učebnice str. 31/ přečíst 

2. Podívej se na video: https://edu.ceskatelevize.cz/video/6434-

ucitelka-3-tr-kolobeh-vody 

3. Zapiš si zápis: 

NEŽIVÁ PŘÍRODA 

Součásti neživé přírody 

- Neživou přírodu tvoří: světlo, teplo, vzduch, voda, půda, mi-

nerály a horniny. Bez neživé přírody by nemohl existovat ži-

vot. 

VZDUCH 

- Nachází se všude kolem nás 

- Skládá se z plynů, vodní páry a prachových částic. Pro živoči-

chy je nejdůležitější kyslík, pro rostliny oxid uhličitý. 

VODA 

- Zabírá většinu zemského povrchu (oceány, moře – slaná voda) 

1. Oceánská voda – voda obsažená v oceánech a mořích 

2. Pevninská voda – zahrnuje sníh, led, řeky, jezera rybníky 

atd… 

 
 

VLASTIVĚDA                

 

Zápis do sešitu: 
 

VLTAVA 

Nejdelší řeka, pramení na Šumavě, u Mělníka se vlévá do Labe. 
Levé přítoky: Otava, Berounka 
Pravé přítoky: Malše, Lužnice, Sázava 

 
LABE 

Pramení v Krkonoších, odtéká do Německa. 
Levé přítoky: Ohře, Vltava, Bílina 
Pravé přítoky: Cidlina, Jizera, Ploučnice 
 
MORAVA 

Pramení pod Kralickým Sněžníkem, odtéká na Slovensko. 
Levé přítoky: Desná, Oskava, Bečva 
Pravé přítoky: Haná, Dyje 
 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/6434-ucitelka-3-tr-kolobeh-vody
https://edu.ceskatelevize.cz/video/6434-ucitelka-3-tr-kolobeh-vody


ODRA 

Pramení v Oderských vrších, odtéká do Polska. 
Levé přítoky: Opava 
Pravé přítoky: Ostrava, Olše 
 
Uč. str. 29 (přečíst si) 
 

Pracovní 
výchova 

Vytvoř sněhuláka – technika je libovolná . Vytvoř venku ze sněhu 

nebo doma z papíru (stříhej, lep, kresli). Těším se na zaslané foto-

grafie (mail: strelcova@9zszlin.cz). 

 

Posílám inspiraci ke tvoření: 

1. 

https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/tvorime-z-rolicek-

418/snehulaci-toaletaci-79 

 

2. 

http://www.vasedeti.cz/inspirace/hry-a-tvoreni-pro-skolaky/tvoreni-

snehulak-z-prouzku/ 

3. 

http://unasnakopecku.blogspot.com/2015/01/snehova.html 

4. 

  
 

Výtvarná 
výchova 

Úkoly jsou zadané na dva následující 
týdny 
 
Téma: Zimní čas – čas pohádek 

Námět: Oblíbená pohádková postava 

Technika: látková koláž 

Pomůcky a potřeby: oblíbená 
pohádková knížka, zbytky látek, zbytky vlny nebo bavlnky na vlasy, 
nůžky, lepidlo Herkules, měkká tužka, vodové barvy, kulatý štětec, 
kelímek na vodu (např. od jogurtu), fixy, výkres A4 

Tato fotka od autora Neznámý autor s licencí 

CC BY-ND 

mailto:strelcova@9zszlin.cz
https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/tvorime-z-rolicek-418/snehulaci-toaletaci-79
https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/tvorime-z-rolicek-418/snehulaci-toaletaci-79
http://www.vasedeti.cz/inspirace/hry-a-tvoreni-pro-skolaky/tvoreni-snehulak-z-prouzku/
http://www.vasedeti.cz/inspirace/hry-a-tvoreni-pro-skolaky/tvoreni-snehulak-z-prouzku/
http://unasnakopecku.blogspot.com/2015/01/snehova.html
http://jarbora.deviantart.com/art/Kremilek-a-Vochomurka-210117489
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/


Motivace: 
Každý z vás určitě viděl alespoň jednu pohádku o vánočních 
prázdninách nebo si přečetl pohádkovou knížku. Jaký je váš 
nejoblíbenější pohádkový hrdina? Kterou pohádkovou postavou byste 
se chtěli na pár dnů stát a proč? 
Postup: 

1. Připravte si látku a měkkou tužku. Vybraného hrdinu si nakres-

lete na látku. Každá část těla bude však nakreslena na jiný kus 

látky. 

2. Jednotlivé části těla vystřihněte. 

3. Jednotlivé části poskládejte na výkres tak, aby byla postavička 

umístěna spíše ve spodní části výkresu a uprostřed.  

4. Jednotlivé části nalepte na výkres. Vlasy lze vytvořit z vlny/ba-

vlnky. 

5. Fixou můžete dokreslit detaily obličeje i těla. 

6. Pozadí domalujte vodovými barvami. 

7. Po zaschnutí barvy se podepište tužkou vpravo dole (jméno, pří-

jmení, třída). 

8. Moc se těším na vaše koláže po návratu do školy. 😊 

 
Téma: Zimní čas – čas pohádek 

Námět: Obydlí pohádkové postavy 

Technika: papírová koláž 

Pomůcky a potřeby: oblíbená pohádková knížka, barevné papíry, staré 
noviny a časopisy, nůžky, lepidlo Herkules, měkká tužka, vodové barvy, 
kulatý štětec, kelímek na vodu (např. od 
jogurtu), fixy, výkres A4/A3 

Motivace: 
Kde bydlí váš nejoblíbenější pohádkový 
hrdina? V jakém prostředí (obydlí a prostoru) 
žije pohádková postava? V chaloupce u lesa, 
nebo na zámku se zahradou, anebo v rybníce, 
na jehož březích rostou vrby? 
 
Postup: 

9. Připravte si barevné papíry, noviny, výstřižky z časopisů a měkkou 

tužku. Prostředí, v němž pohádková bytost přebývá, vytvořte tak, 

že každou část obydlí bude představovat jiný výstřižek z papíru. 

10. Jednotlivé části obydlí vystřihněte. 

Tato fotka od autora Neznámý 

autor s licencí CC BY-SA-NC 

http://www.askatechteacher.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


11. Jednotlivé části poskládejte na výkres tak, aby bylo obydlí umís-

těno spíše ve spodní části výkresu a uprostřed.  

12. Jednotlivé části nalepte na výkres.  

13. Fixou můžete dokreslit detaily obydlí (střešní tašky aj.). 

14. Pozadí domalujte vodovými barvami. 

15. Po zaschnutí barvy se podepište tužkou vpravo dole (jméno, pří-

jmení, třída). 

16. Buďte originální! 

17. Moc se těším na vaše koláže po návratu do školy. 😊 

 
Mgr. Marie Janíková 
 

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte e-mailem p. uč. Janíkovou. 
janikova@9zszlin.cz 

 

Hudební 
výchova 

Zkuste si zahrát tuto únikovku. Úkoly najdete tam, kde mají trollové noc. Kódy k 

úniku zadáte po rozkliknutí nosu trollího Mozarta. Hodně štěstí při luštění. Do 

EŽk nebo na mail –  kozankova@9zszlin.cz  - mi zašlete to, co se objeví po 

otevření zámků.  

 

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-

1vQ9btAsuRSCvHraGYk0wiZ9iw4qYd3JMgL6QekfnhI8JL5qI-

kwFjT_4ePduGPtUzOS2XQGDe1n-

pyQ/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p 

  

Tělesná 
výchova 

Milí žáci, posílám vám tipy na cvičení doma, sestavu můžete doplnit cviky, které 
znáte ze školy nebo ze sportovních oddílů. Malá cvičitelka na videu sice mluví 
slovensky, určitě jí budete rozumět. Lze tam najít i další díly tohoto cvičení. Tak 
mnoho zdaru a nic doma nerozbijte. 
Pokud budete mít možnost jít se ven projít nebo proběhnout, bude to lepší než 
doma u počítače. Můžete mi poslat zprávu, jak se vám daří cvičit. Mějte se hezky a 
SPORTU ZDAR!!!! 

 
https://www.youtube.com/watch?v=jXT0xTeBJBs 

 
V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte p. uč. Kočendovou  
kocendova@9zszlin.cz 
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