
IV. B 
TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Blanka Střelcová 

 

TÝDEN: 8. února – 12. února 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.   

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
 

 

A B C 

 

Probírané učivo:  Podstatná jména (rod, číslo a pád) 
                              Vzory podstatných jmen rodu středního 
 
Pondělí 
Uč. str. 48 (opsat si žlutou tabulku – vzor MOŘE) 
Uč. str. 48/cv. 10 
PS str. 5/cv. 1, 2 (do č. 1) 
 
Úterý 
Do č. 2 Doplň i, y a přiřaď ke vzorům rodu středního (můžeš zapisovat do 
sloupců podle vzorů) 

  
                                                         Cvičení mi přines ke kontrole  
 
PS str. 5/cv. 3, 4 
 
Středa 
PS str. 5/cv. 5 – buď opiš do sešitu nebo ať ti někdo dospělý nadiktuje (do č. 2) 
 
PS str. 6/cv. 1, 2 
 
Čtvrtek 
Uč. str. 48/cv. 14 (do č. 2) 
PS str. 6 (dokončit) 
 
Pátek 
U daných podstatných jmen urči pád, číslo, rod. U rodu středního urči i vzor. 
(do č. 2) 
 
Ke královi 
U koupaliště 
V okně 



Na sídlišti 
Pod jabloní 
(vidím) hvězdy 
U lvíčat 
Sluně! 
                                                     Cvičení přines ke kontrole  
 
PS str. 7/cv. 1, 2, 3 
 
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 – uč. str. 60 (podle obrázku napsat 16 vět – použij nápovědu nad 

obrázkem, na každou vazbu utvoř dvě věty). Cvičení napiš do sešitu AJ. 

 Vypracuj přiložený PL 

 Uč. str. 61 - do sešitu opiš otázky ze cvičení a odpověz na ně.  

 PS str. 60 

 Nauč se nazpaměť abecedu. 

MATEMATIKA 

 
1 2 3 

 

Probírané učivo:  Písemné sčítání a odčítání 
                              Přirozená čísla do milionu 
 
Pondělí 
Uč. str. 54/cv. 9, 10, 12 (do sešitu M)  Cvičení mi přines ke kontrole  
PS str. 33 
 
Úterý 
Uč. str. 55/cv. 16 
PS str,. 36, 37 
      
Středa 
Uč. str. 56/cv. 20 , 21 (do sešitu M) 
PS str. 38 

 
Čtvrtek 
Uč. str. 50 – Nadpis Pravoúhlý trojúhelník (do sešitu G) 

 Pozorně si přečti růžový rámeček a cv. 4, 5, 6 
 Do sešitu zkus narýsovat dva libovolné pravoúhlé trojúhelníky. 

PS str. 34/1, 2, 3 
 
Pátek 
Uč. str. 51/cv. 1, 2, 3 cvičení přines ke kontrole  
PS str. 39 
 
Každý týden píšeme 1 – 2 minutovky. 



 

PŘÍRODOVĚDA 

 

Úterý 

Udělej Laboratorní práci – ( je vložená za úkolníčkem) nemusíš ji 

tisknout, stačí vypracovat do sešitu a poslat ke kontrole – 

kozankova@9zszlin.cz 

 

Středa 

1. PS str. 16/ celá + kontrola 

2. Učebnice str. 34/ hmotnost přečíst 

3. PS str. 17/ cv. 1,2,3 

4. Zápis: 

HMOTNOST 

- základní jednotkou hmotnosti je kilogram, další jednotky : 

gramy, metrické centy, tuny. 

- k měření hmotnosti požíváme různé druhy vah.  

 

 
 

VLASTIVĚDA                

 

Zápis do sešitu: 
Učebnice str. 32 (přečíst) 

Počasí a podnebí 
(namaluj si do sešitu vysvětlivky k počasí – učebnice nahoře (jasno, polojasno, zataženo, 

déšť, bouřka, sníh) 

Počasí – je okamžitý stav ovzduší na určitém místě a v určitém čase 

Ovlivňuje ho: a) poloha místa na Zemi, nadmořská výška a vzdálenost  
                             od moře 
                         b) teplota vzduchu 
                         c) vodní srážky (déšť, kroupy, sníh …..) 
                         d) proudění vzduchu (směr, síla a rychlost větru) 
                         e) sluneční svit (jasno, polojasno, zataženo) 
 
Podnebí – je dlouhodobý stav počasí na určitém místě 

Je dáno: a) polohou daného místa (vzdáleností od moře) 

                b) nadmořskou výškou a členitostí krajiny 
ČR leží v mírném podnebném pásu. Počasí je zde proměnlivé. Střídají se 
zde čtyři roční období. 
 
S vyšší nadmořskou výškou klesá teplota a zvětšuje se množství srážek. 
Podle výškové členitosti krajiny rozlišujeme -  teplé, mírně teplé a 
chladné oblasti. 
 

Podívej se na mapku v učebnici – podnebné oblasti (str. 32) 
 

mailto:kozankova@9zszlin.cz


Pracovní 
výchova 

V minulém týdnu jste se měli postarat o ky-
tičku. Tento týden zkuste vyrobit zápich do 
květináče, kde vaše kytka roste.  

Budete potřebovat špejli, nůžky, lepidlo a 
kousek papíru. Vytvářet můžete dle své 
vlastní fantazie – zvířátka, květiny, motýly, 
housenky, domečky atd. Zápich by měl být 
oboustranný. 

      

1. Připrav si všechny pomůcky (špejli, 
nůžky, papír, pastelky nebo fixy, lepi-
dlo nebo izolepu). 

2. Vytvoř si návrh a zvol vhodnou velikost. 

3. Namaluj obrázek (2x) – nezapomeň, že zápich bude oboustranný. 

4. Obrázky vystřihni a slep k sobě na konec špejle. Špejle musí být 
vložena mezi obrázky. 

5. Nakonec zápich zapíchni do květináče, kde roste kytička, o kterou 
se staráš. 

6. Vyfoť svůj výtvor a pošli mi do 14.2. 

Blíží se Valentýn, můžeš vyrobit např.  zápich srdíčko a věnovat 

ho mamince. 😊 

Inspirovat se můžete na těchto stránkách: 

https://www.goo-
gle.com/search?source=univ&tbm=isch&q=v%C3%BDtvarn%C3%A9+n%C3%A1m%C4%9Bty+z%C3%
A1pichy&sa=X&ved=2ahUKEwjWt8y6ldPuAhXN-6QKHQZCCZgQjJkEegQIAxAB&biw=1063&bih=738 

Výtvarná 
výchova 

Téma: Zimní čas – čas pohádek 

Námět: Večerníčkova čepice 

Technika: skládání motivu z 
papíru 

Pomůcky a potřeby: novinový 
list (nebo kopie 
z kopírky/tiskárny)  
Motivace: Stejně jako 
Večerníčkovi i Tobě bude určitě 
slušet taková čepice. 
 
Postup: 

1. Čepici složíš podobným 
způsobem jako lodičku. 

2. Podívej se na následující postup při skládání v tomto videu: 

(82) Výroba papírové čepice - YouTube 

Tato fotka od autora Neznámý autor s licencí CC BY 

https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=výtvarné+náměty+zápichy&sa=X&ved=2ahUKEwjWt8y6ldPuAhXN-6QKHQZCCZgQjJkEegQIAxAB&biw=1063&bih=738
https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=výtvarné+náměty+zápichy&sa=X&ved=2ahUKEwjWt8y6ldPuAhXN-6QKHQZCCZgQjJkEegQIAxAB&biw=1063&bih=738
https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=výtvarné+náměty+zápichy&sa=X&ved=2ahUKEwjWt8y6ldPuAhXN-6QKHQZCCZgQjJkEegQIAxAB&biw=1063&bih=738
https://www.youtube.com/watch?v=5VoMKseK4gA&t=3s
https://globalvoices.org/2020/01/02/long-live-vecernicek-the-enduring-appeal-of-a-55-year-old-czech-childrens-television-show/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


3. Papírovou čepici si podepiš tužkou z vnitřní části (jméno, pří-
jmení, třída). 

4. Vyzkoušej si ji. 😊 

5. Poté ji založ do své složky označené jako VÝTVARNÁ VÝCHOVA. 

6. Moc se těším na všechny čepice po návratu do školy. 

Mgr. Marie Janíková 
janikova@9zszlin.cz 

Hudební 
výchova 

Poznáš významného českého hudebního skladatele? 

 

Narodil se v roce 1824 v Litomyšli. Do školy začal chodit v Jindřichově Hradci, kam se rodina 

přestěhovala. Později studoval hudbu v Praze.  Zde také založil první Hudební ústav a podílel 

se na rozvoji českého kulturního života. Ve svých skladbách vychází z českých lidových písní 

a tanců. Jeho hudební dílo je rozsáhlé.  Mezi nejznámější díla patří cyklus šesti symfonických 

básní  Má  vlast  (Vyšehrad, Vltava, Šárka, Z českých luhů a hájů, Tábor, Blaník). Složil také 9 

oper, ze kterých se nejčastěji hraje Prodaná nevěsta. Jeho slavnostní opera Libuše poprvé 

zazněla při otevření Národního divadla v roce 1881. Tento hudební skladatel se stal 

zakladatelem české národní hudby. 

 

 

Vyřeš tajenku křížovky 

 

a) forte 

b) skladba pro symfonický orchestr 

c) zpívaná hra 

d)řada tónů, které jdou za sebou 

e)strunný nástroj 

f)klavír 

g)grafický záznam tónu 

 

            

a           

b           

c           

d           

e           

f           

g           

 

 

Tajenka křížovky ti napoví - podtrhni správnou odpověď. 

Je to německý, český, ruský hudební skladatel? 

Jeho opery jsou Čert a Káča, Prodaná nevěsta, Rusalka. 

Napsal skladby :  Z Nového světa, Osudová, Vltava. 
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Doplň větu: 

......................................... ve svých skladbách vychází z 

...................................... 

Je zakladatelem 

  

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 

 

Doporučujeme co nejvíc pobyt v přírodě!!! 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Jméno: _______________________________ 

Téma: Délka - měření délky pomocí starých jednotek délky 

Pomůcky: __________________________________________ 

Úkoly: 

1 Změř v celých palcích šířku listu papíru, papír má _________ palců. 

 

2.   Změř v celých palcích délku listu papíru, papír má ________ palců. 

 

3.   Změř šířku papíru v celých centimetrech, papír má ______ cm. 

 

4.   Změř délku papíru v celých centimetrech, papír má ______ cm. 

 

5.   Zjisti u jednoho dalšího člověka, kolik by naměřili v palcích. Výsledky zapiš 

do tabulky. 

 
Jméno délka v palcích šířka v palcích 

   

 

6. Pomocí pravítka změř délku svého předloktí. V loktech se dříve měřila např. 

látka na šití oděvů, zjisti, kolik látky bys dostal(a) v cm, pokud bys koupil(a) 5 

loktů. 

 

_____________________________________________________ 

 

7. Totéž zjisti u jednoho dalšího člověka. 
Jméno délka předloktí v cm 5 loktů v cm 

   

 

 

Závěr: Napiš, proč se podle tebe zavedly stejné jednotky délky? 

___________________________________________________________

_____________________________________________ 

 
 
 
 
 
 


