
IV. B 
TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Blanka Střelcová 

 

TÝDEN: 15. února – 19. 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. Pokud jsou děti na on-line výuce, vypracovávají 
z tohoto úkolníčku  pouze úkoly do VV, PV, HV 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 
Přiřaď vzory k podstatným jménům: 
Oko, praní, rajče, sousedství, kůzle, Labe, sídliště, koření, vejce, pole, zrcadlo, 
na kole, o strništích, v pekle, s písmeny, s ptáčaty, s pádly, u děvčat, na území, 
s jablky, s holoubaty  

(do sešitu č. 2) Cvičení přines ke kontrole 😊 
 
Uč. str. 49/cv. 15 (ústně) 
 
SLOH – k vytisknutému komiksu napiš příběh – vyprávění podle obrázkové 

osnovy. Cvičení mi přines ke kontrole. 😊 
 
Úterý 
Vypracuj pracovní list na vyjmenovaná slova.  

Cvičení mi přines ke kontrole 😊 
 
Středa 
Uč. str. 49/cv. 17 
PS str. 7/cv. 1 
 
Čtvrtek 
Uč. str. 49/cv. 18 a, b, c, d, e (do č. 1) 
 
Pátek 
 
Opiš dané věty. Vypiš všechna podstatná jména a urči pád, číslo, rod a u rodu 
středního i vzor. (do č. 1) 
 
Po Labi pluly parníky. Tygři roztrhali svou kořist. Pávi se pyšnili krásným 
peřím. Zboží se prodávalo v malém množství. Lvíčata se držela blízko matky. 
Pole už je dávno poorané. Ve sklepě stály plné pytle brambor.  
 
PS str. 8/cv. 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 

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 

 

 
 
 

Skupinka p. uč. Střelcové a p. uč. Šimperská 

PS - dokonči str. 58, 59, 60 

Nauč se odpovídat na podobné otázky jako v PS str. 60/B 

Uč. str. 58 – přečti si písničku 

Uč se abecedu – do sešitu AJ si napiš velkými tiskacími písmeny svoje jméno, 

pod písmena zapiš výslovnost a nauč se svoje jméno hláskovat – spelovat. 

Vypracuj opakovací pracovní listy. (Zopakuj si slovíčka!) 

 
MATEMATIKA 

 
1 2 3 

 

Probírané učivo:  Přirozená čísla do milionu 
 
Pondělí 
Vypracuj přiložený PL (obdrželi pouze žáci, kteří nejsou on-line) 
 
Úterý 
Vypracuj přiložený PL (obdrželi pouze žáci, kteří nejsou on-line) 
    
Středa 
Vypracuj přiložený PL (obdrželi pouze žáci, kteří nejsou on-line) 
 
Čtvrtek 
PS str. 35 
 

Do sešitu G si napiš nadpis JEDNOTKY DÉLKY 
Uč. str. 94/cv. 5 – přepiš si do sešitu 
Uč. str. 94/cv. 6 
 
Pátek 
Uč. str. 67 /8 (ústně) 

Uč. str. 67/ cv. 9, 10, 11, 12  (do sešitu M)  Cvičení přines ke kontrole 😊 
 
Každý týden píšeme 1 – 2 minutovky. 

 
PŘÍRODOVĚDA 

 

Úterý 

 

Vyplň pracovní list – laboratorní práci – Hmotnost a pošli ji ke 

kontrole. 

Laboratorní práce je vložená za úkolníčkem. 

 

Středa  

1. Učebnice str. 35/ přečíst 

2. PS str. 18, 19 – vypracovat 



 

VLASTIVĚDA                

 

 
Učebnice str. 34 (přečíst) 

Zápis do sešitu: 
 

PŮDA A ZEMĚDĚLSTVÍ 
Půda je zdrojem obživy. 
Už v pravěku začal člověk obdělávat půdu. (Pěstoval obilí, hrách, čočku.) 
 
Vznik a složení půdy 

- Vznikla postupným zvětráváním a následným rozpadem hornin.  
- Ze zbytků těl rostlin a živočichů se vytvořila nejúrodnější část půdy 

– humus. 
Druhy půd – podle velikosti zrn rozlišujeme půdu jílovitou, hlinitou a 
písčitou. 

 Jílovitá – těžká půda, drží pohromadě. 
 Hlinitá – středně velká zrna, je nejúrodnější. 
 Písčitá – sypká vzdušná půda. 

 
Typy půd a jejich využití v zemědělství 

 Půda orná – pole, vinice, sady, určené pro pěstování 
hospodářských rostlin. 

 Pastviny – louky, určená pro hospodářská zvířata. 
 
Pěstování hospodářských rostlin nazýváme rostlinná výroba, chov 
hospodářských zvířat živočišná výroba. 

Pracovní 
výchova 

1. Zkus si vytvořit vlastní masku na obličej na karneval. 

2. Maska je za textem. 

3. Budeš potřebovat papíry (obyčejné, barevné), nůžky, pastelky 

nebo barvy, lepidlo. 

4. Vystřihni si masku, kterou jsi vytiskl(a). Pokud nemáš možnost 

tisknout, zkus na papír nakreslit masku podle své fantazie a 

vystřihni ji. 

5. Vystřiženou masku ozdob podle své fantazie. 

6. S hotovou maskou se vyfoť a pošli mi na mail:  

strelcova@9zszlin.cz 

7. Posílám inspiraci -  

8. Šablonu na masku máš vloženou za úkolníč-

kem. 

Hudební 
výchova 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Online výchovný koncert: 

FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ – INFORMACE 

K ONLINE KONCERTU 

mailto:strelcova@9zszlin.cz


Filharmonie Bohuslava Martinů připravila v pořadí druhý výchovný e-koncert pod 
názvem Musical versus Muzikál zaujme děti každé věkové kategorie, 
především je však určen žákům II. stupně a studentům středních škol. Do světa 
rozmanité muzikálové tvorby zasvětí publikum Filharmonie Bohuslava Martinů 
pod taktovkou Viktora Kozánka, slovem i písní vás budou provázet herci 
zlínského divadla Petra a Radovan Královi. 

Koncert streamujeme živě 18. 2. 2021 v 10 hod. prostřednictvím Facebooku 
a našich webových stránek. Ke zhlednutí jej zpřístupníme až do konce února 
na obou zmíněných kanálech i na YouTube. 

https://www.filharmonie-zlin.cz/26295n-vychovny-e-koncert-fbm-ii 

Výtvarná 
výchova 

Téma: Valentýn 

Námět: Valentýnský komiks 

Technika: kresba pastelkami 
Pomůcky a potřeby: pastelky, měkká tužka, (tenký černý fix), čtvrtka 
(výkres/ náčrtník formátu A4) 

Motivace: Co takhle vytvořit zamilovaný příběh ke dni 14. února? 

Postup: 
1. Čtvrtku rozděl tužkou přibližně na 6 políček. 

2. Do jednotlivých políček (okýnek) nakresli zamilovaný příběh seriá-

lovým řazením za sebou. 

3. Z úst jednotlivých postav můžou vycházet bubliny.  

Do nich vepiš, co postavy říkají.  

4. Můžeš se inspirovat komiksy v časopisu Čtyřlístek. 

5. Podepiš se tužkou vpravo dole (jméno, příjmení, třída). 

6. Dokončený komiks založ do své složky označené jako VÝTVARNÁ 

VÝCHOVA. 

7. Moc se těším na všechny komiksy po návratu do školy. 😊 

https://www.filharmonie-zlin.cz/26295n-vychovny-e-koncert-fbm-ii


Mgr. Marie Janíková (janikova@9zszlin.cz)  
 

 

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 

 

 
 

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

mailto:janikova@9zszlin.cz
https://www.youtube.com/watch?v=jXT0xTeBJBs
mailto:kocendova@9zszlin.cz
https://www.kritiky.cz/2036-ctyrlistek-4-zahadne-pribehy-ctyrlistku/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Udělej Laboratorní práci –nemusíš ji tisknout, stačí vypracovat do sešitu a poslat ke kontrole 
– kozankova@9zszlin.cz 

 

Laboratorní práce  

Jméno: _______________________________ 

Téma: Hmotnost – měření hmotnosti pomocí kuchyňské váhy a odhadování hmot-

nosti  

Pomůcky: __________________________________________ 

Používané jednotky hmotnosti: _____________________ 

Úkoly: 

1 Odhadni v gramech hmotnost hrnečku, ze kterého rád(a) piješ. 

Odhad ______________g. 

 

2.   Zvaž hrneček na kuchyňské váze. Váha __________g 

 

3. Odhadni v gramech hmotnost oblíbeného ovoce, které máte doma. 

Odhad _______________g. 

 

4.   Zvaž oblíbené ovoce na kuchyňské váze. Váha __________g 

 

5.   Porovnej svůj odhad s naváženou hodnotou. 

 

váha odhad rozdíl 

   

   

 

6. Závěr: Jak jsi zvládl(a) odhad hmotnosti předmětů?  
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:kozankova@9zszlin.cz


 


