
 

IV. B 
TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Blanka Střelcová 

 

TÝDEN: 25. ledna – 29. 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)! 

 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.  

 Úkoly, které je potřeba vypracovat a poslat ke kontrole dostávají děti do 

eŽK a do Teamsů.  

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
 

 

A B C 

 

Probírané učivo: SLOVNÍ DRUHY 
                             Podstatná jména (rod, číslo a pád) 
Pondělí 
PS str. 39/cv. 6 
Uč. str. 43/cv. 14 (do sešitu č. 1) 
 
Úterý 
Přepiš dané věty, urči u nich slovní druhy a u podstatných jmen urči pád, 
číslo, rod. 

Když potřebuji mluvit s paní učitelkou, vždy zvednu ruku. 

O malé přestávce si chystám věci na další vyučovací hodinu. 

Během vyučovacích hodin bezdůvodně neopouštíme lavice. 
Ke svým kamarádům se chovám slušně. 

Doma pracuji vzorně, ale už bych se chtěla vrátit do školy.        
                                                                                                cvičení mi přines ke kontrole  

Středa 
Sloh – PS str. 40 

Nauč se zpaměti všechny pády!!!! 
Čtvrtek 
PS č. 2/ str. 2 (celá) 
 
Pátek – pololetní prázdniny  
 
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) - naučit se!!!!! 

 Dokončit cvičení v PS U 11 

 Na zvláštní papír namalovat svůj kouzelný pokoj (MY MAGIC ROOM) – 

pastelky, fixy 

 Můžeš si tam vymyslet věci, jaké chceš. Co bys rád(a) měl(a) 

v pokoji, slovíčka si dohledej ve slovníku a napiš o tomto pokoji 

alespoň deset vět.  

Cvičení mi přines ke kontrole  

Uč. str. 55 – My friend is a Monster (přečti si, zkus si přeložit) 

 
MATEMATIKA 

 
1 2 3 

 

 

Probírané učivo: Písemné sčítání a odčítání 
                              Přirozená čísla do milionu 

 
Pondělí 
Do sešitu M vypracuj slovní úlohy (nezapomeň na zápis, výpočet, 
odpověď) 

Uč. str. 15/cv. 49, 50 
Uč. str. 16/cv. 54, 55 
Uč. str. 46/cv. 12       cvičení mi přines ke kontrole  

 
Úterý 
PS str. 22 
 
Středa 
PS str. 24 
 
Čtvrtek 
PS str. 25 
 
Pátek 
Pololetní prázdniny 
 
Každý týden píšeme 1 – 2 minutovky. 

 

PŘÍRODOVĚDA 

 

Úterý  

1. Nakresli si do sešitu koloběh vody v přírodě podle obrázku 



 

2. Zapiš si zápis: 

MINERÁLY (NEROSTY) A HORNINY 

 tvoří povrch Země 

PŮDA 

 vzniká zvětráváním hornin a nerostů 

SLUNCE 

 zdroj světla a tepla. Díky světlu a teplu může probíhat fotosyn-

téza. Slunce je hvězda, je to obrovská žhavá koule. 

Středa 

1. učebnice str. 32/33 – pročíst 

2. PS str. 15/ celá 

3. Podívej se na video:  

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11078664394-ty-

brdo/418234100061003-kameny/titulky 

 
 

VLASTIVĚDA                

 

Vodstvo ČR 
 

Vypracuj pracovní list - cvičení přines ke kontrole  

Pracovní 
výchova 

 Poskládej si podle návodu lodičku z papíru. Můžeš použít 
i noviny nebo letáky. 

 Zkus si poskládat ještě další origami, pro ispiraci: 
https://www.google.com/search?q=lodi%C4%8Dka+z+pap%C3%ADru&tbm=isch&
hl=cs&chips=q:jak+slo%C5%BEit+lodi%C4%8Dka+z+pap%C3%ADru,online_chips:ja
k+slo%C5%BEit&sa=X&ved=2ahUKEwiR4feahbDuAhUNixoKHUWuCLMQ3VZ6BAgB
EBs&biw=1519&bih=754 
 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11078664394-ty-brdo/418234100061003-kameny/titulky
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11078664394-ty-brdo/418234100061003-kameny/titulky
https://www.google.com/search?q=lodička+z+papíru&tbm=isch&hl=cs&chips=q:jak+složit+lodička+z+papíru,online_chips:jak+složit&sa=X&ved=2ahUKEwiR4feahbDuAhUNixoKHUWuCLMQ3VZ6BAgBEBs&biw=1519&bih=754
https://www.google.com/search?q=lodička+z+papíru&tbm=isch&hl=cs&chips=q:jak+složit+lodička+z+papíru,online_chips:jak+složit&sa=X&ved=2ahUKEwiR4feahbDuAhUNixoKHUWuCLMQ3VZ6BAgBEBs&biw=1519&bih=754
https://www.google.com/search?q=lodička+z+papíru&tbm=isch&hl=cs&chips=q:jak+složit+lodička+z+papíru,online_chips:jak+složit&sa=X&ved=2ahUKEwiR4feahbDuAhUNixoKHUWuCLMQ3VZ6BAgBEBs&biw=1519&bih=754
https://www.google.com/search?q=lodička+z+papíru&tbm=isch&hl=cs&chips=q:jak+složit+lodička+z+papíru,online_chips:jak+složit&sa=X&ved=2ahUKEwiR4feahbDuAhUNixoKHUWuCLMQ3VZ6BAgBEBs&biw=1519&bih=754


 Nebo 
https://www.google.com/search?q=origami&tbm=isch&ved=2ahUKEwiAguDJhbDu
AhUJ-YUKHd25B4wQ2-
cCegQIABAA&oq=origami&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQQzIFCAAQsQMyAggAMgII
ADIECAAQQzIECAAQQzICCAAyAggAMgQIABBDMgIIADoECAAQGDoICAAQsQMQgw
E6BwgAELEDEENQm_oDWPOZBGCqrgRoAHAAeACAAf8CiAGiJZIBBzAuMS42LjmYA
QCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABAMABAQ&sclient=img&ei=awgLYMCgFYnylwTd
857gCA&bih=754&biw=1519&hl=cs 
 

 Svoje výtvory si vyfoť a pošli mi na email strelcova@9zszlin.cz do 31.1. 
 

 

Výtvarná 
výchova 

Téma: Zimní čas – čas pohádek 

Námět: Jméno pohádkové postavy 

Technika: koláž – Do třetice všeho dobrého. 😊 

Pomůcky a potřeby: staré noviny a časopisy, nůžky, lepidlo, měkká 

https://www.google.com/search?q=origami&tbm=isch&ved=2ahUKEwiAguDJhbDuAhUJ-YUKHd25B4wQ2-cCegQIABAA&oq=origami&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQQzIFCAAQsQMyAggAMgIIADIECAAQQzIECAAQQzICCAAyAggAMgQIABBDMgIIADoECAAQGDoICAAQsQMQgwE6BwgAELEDEENQm_oDWPOZBGCqrgRoAHAAeACAAf8CiAGiJZIBBzAuMS42LjmYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABAMABAQ&sclient=img&ei=awgLYMCgFYnylwTd857gCA&bih=754&biw=1519&hl=cs
https://www.google.com/search?q=origami&tbm=isch&ved=2ahUKEwiAguDJhbDuAhUJ-YUKHd25B4wQ2-cCegQIABAA&oq=origami&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQQzIFCAAQsQMyAggAMgIIADIECAAQQzIECAAQQzICCAAyAggAMgQIABBDMgIIADoECAAQGDoICAAQsQMQgwE6BwgAELEDEENQm_oDWPOZBGCqrgRoAHAAeACAAf8CiAGiJZIBBzAuMS42LjmYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABAMABAQ&sclient=img&ei=awgLYMCgFYnylwTd857gCA&bih=754&biw=1519&hl=cs
https://www.google.com/search?q=origami&tbm=isch&ved=2ahUKEwiAguDJhbDuAhUJ-YUKHd25B4wQ2-cCegQIABAA&oq=origami&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQQzIFCAAQsQMyAggAMgIIADIECAAQQzIECAAQQzICCAAyAggAMgQIABBDMgIIADoECAAQGDoICAAQsQMQgwE6BwgAELEDEENQm_oDWPOZBGCqrgRoAHAAeACAAf8CiAGiJZIBBzAuMS42LjmYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABAMABAQ&sclient=img&ei=awgLYMCgFYnylwTd857gCA&bih=754&biw=1519&hl=cs
https://www.google.com/search?q=origami&tbm=isch&ved=2ahUKEwiAguDJhbDuAhUJ-YUKHd25B4wQ2-cCegQIABAA&oq=origami&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQQzIFCAAQsQMyAggAMgIIADIECAAQQzIECAAQQzICCAAyAggAMgQIABBDMgIIADoECAAQGDoICAAQsQMQgwE6BwgAELEDEENQm_oDWPOZBGCqrgRoAHAAeACAAf8CiAGiJZIBBzAuMS42LjmYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABAMABAQ&sclient=img&ei=awgLYMCgFYnylwTd857gCA&bih=754&biw=1519&hl=cs
https://www.google.com/search?q=origami&tbm=isch&ved=2ahUKEwiAguDJhbDuAhUJ-YUKHd25B4wQ2-cCegQIABAA&oq=origami&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQQzIFCAAQsQMyAggAMgIIADIECAAQQzIECAAQQzICCAAyAggAMgQIABBDMgIIADoECAAQGDoICAAQsQMQgwE6BwgAELEDEENQm_oDWPOZBGCqrgRoAHAAeACAAf8CiAGiJZIBBzAuMS42LjmYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABAMABAQ&sclient=img&ei=awgLYMCgFYnylwTd857gCA&bih=754&biw=1519&hl=cs
https://www.google.com/search?q=origami&tbm=isch&ved=2ahUKEwiAguDJhbDuAhUJ-YUKHd25B4wQ2-cCegQIABAA&oq=origami&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQQzIFCAAQsQMyAggAMgIIADIECAAQQzIECAAQQzICCAAyAggAMgQIABBDMgIIADoECAAQGDoICAAQsQMQgwE6BwgAELEDEENQm_oDWPOZBGCqrgRoAHAAeACAAf8CiAGiJZIBBzAuMS42LjmYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABAMABAQ&sclient=img&ei=awgLYMCgFYnylwTd857gCA&bih=754&biw=1519&hl=cs
https://www.google.com/search?q=origami&tbm=isch&ved=2ahUKEwiAguDJhbDuAhUJ-YUKHd25B4wQ2-cCegQIABAA&oq=origami&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQQzIFCAAQsQMyAggAMgIIADIECAAQQzIECAAQQzICCAAyAggAMgQIABBDMgIIADoECAAQGDoICAAQsQMQgwE6BwgAELEDEENQm_oDWPOZBGCqrgRoAHAAeACAAf8CiAGiJZIBBzAuMS42LjmYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABAMABAQ&sclient=img&ei=awgLYMCgFYnylwTd857gCA&bih=754&biw=1519&hl=cs
mailto:strelcova@9zszlin.cz


tužka, polovina čtvrtky 

Motivace: 
Musí nevyhnutelně skončit staré noviny a časopisy ve sběru papíru? 
Měly by. Předtím však z nich můžete vystřihnout zajímavá písmenka – 
malá, velká, tiskací, psací, černá, barevná aj. 

 

Postup: 
1. Na kousek papíru si napište tužkou jméno pohádkové postavy, 

kterou jste ztvárnili podle předchozího námětu. 

2. Připravte si staré noviny a časopisy a vyhledejte v nich zajímavá 
písmenka.  

3. Vybírejte taková písmenka, která se hodí ke jménu vaší pohád-

kové postavy (např. ovečka Shaun). 

4. Jednotlivá písmenka vystřihněte ve tvaru obdélníku. 

5. Nachystejte si čtvrtku papíru (výkresu) A4 na šířku. Přeložte ji na 

polovinu a rozstřihněte nůžkami. Vznikne pruh papíru. 

6. Vystřižená písmenka poskládejte na pruh papíru tak, aby byla 
umístěna spíše ve spodní části pruhu. 

7. Můžete si s nimi pohrát a klást střídavě vedle sebe velká i malá 
nebo různě barevná písmenka. 

8. Poté je nalepte na pruh papíru.  

9. Tužkou můžete případně dokreslit háčky, čárky nad některými 

písmenky. 

10. Podepište se tužkou vpravo dole (jméno, příjmení, třída). 

11. Buďte originální! 

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

 
Mgr. Marie Janíková 
 

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.  

 

Tato fotka od autora Neznámý autor s licencí CC BY-SA-NC 

mailto:kozankova@9zszlin.cz
http://looneycz.blogspot.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


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 na videu cvičí Lucie Zaorálková ze zlínského klubu Vitasana, 
máte tam inspiraci na doma, zapojte i sourozence. 
https://www.youtube.com/watch?v=uQ5F-Nheg8Y 

 
 V tomhle počasí je ale nejlepší jít ven se projít, proběhnout nebo 
bobovat.  
Doma vyzkoušejte  

- kontrolní předklon – natažená kolena a prsty na zem. Kdo to 

udělá, je krásně protažený 

- sérii 5 x 10 nůžek v sedu, nohy těsně nad zemí 

- dejte nohy na postel, židli nebo o stěnu a vydržte ve vzporu 20 

sec 

Mějte se krásně Iva Kočendová 

 

kocendova@9zszlin.cz 

 

 
 

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQ9btAsuRSCvHraGYk0wiZ9iw4qYd3JMgL6QekfnhI8JL5qI-kwFjT_4ePduGPtUzOS2XQGDe1n-pyQ/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQ9btAsuRSCvHraGYk0wiZ9iw4qYd3JMgL6QekfnhI8JL5qI-kwFjT_4ePduGPtUzOS2XQGDe1n-pyQ/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQ9btAsuRSCvHraGYk0wiZ9iw4qYd3JMgL6QekfnhI8JL5qI-kwFjT_4ePduGPtUzOS2XQGDe1n-pyQ/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQ9btAsuRSCvHraGYk0wiZ9iw4qYd3JMgL6QekfnhI8JL5qI-kwFjT_4ePduGPtUzOS2XQGDe1n-pyQ/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p
https://www.youtube.com/watch?v=uQ5F-Nheg8Y
mailto:kocendova@9zszlin.cz

