
IV. B 
TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Blanka Střelcová 

 

TÝDEN: 5. dubna – 9. dubna 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, ženského, mužského 
 
Pondělí 
Velikonoční pondělí 
 

Úterý 
Uč. str. 56 (zapsat žlutý rámeček – vzor PÁN) – do č. 1 
Uč. str. 56/cv. 3 (vyber si 5 podst. jmen a dej je do správných tvarů)  
PS str.16/cv. 1 
 

Středa 
Uč. str. 57/cv. 4 (do č. 1) 
PS str. 16/cv. 2, 3 
 

Čtvrtek   
Uč. str. 57/cv. 5 (do č. 2) 
PS str. 16/cv. 4, 5 
 

Pátek 
Uč. str. 57/cv. 7 (do č. 2) 
Uč. str. 58 – žlutý rámeček (zapsat do č. 1) 
PS str. 17/cv. 1 
 
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 

 

 
 
 

Skupinky p. uč. Střelcové  

 Uč. str. 6 – do slovníčku zapsat slovíčka – SPORTS TIME 

 Do sešitu zapsat 5 vět - I can/ I can´t 

 Vypracuj pracovní listy za úkolníčkem 

 Uč. str. 6 – přečíst si a přeložit písničku 

 Uč se nová slovíčka (musical instruments, sports) 

 Stále si opakuj dny, měsíce, spelling, naši sousedé (Where are you 
from?) 



          Skupinka p. uč. Šimperské 

 Vypiš si nová slovíčka – Musical instruments 

 Vypracuj pracovní listy za úkolníčkem 

 Na str. 5 – zkus si přečíst a přeložit písničku 

 Stále si opakuj dny, měsíce, spelling, naši sousedé (Where are you from?) 

MATEMATIKA 

 
1 2 3 

 

Probírané učivo:   Přirozená čísla do milionu – opakování 
                                  Písemné násobení 
                                
Pondělí 
Velikonoční pondělí 
 
Úterý 
PS č. 3 
PS str. 3, 4 
 
Středa 
PS str. 5, 7 
 
Čtvrtek – Písemné násobení jednociferným činitelem 
Uč. 18 (přečti si růžový rámeček) 
Uč. str. 18/cv. 2 (do sešitu M) 
PS str. 22 - ještě jednou si přečti postup písemného násobení (šedý rámeček) 
PS str. 22/cv. 1 
 
Pátek 
PS str. 22/cv. 2, 3 
PS str. 13 
 
Každý týden píšeme 1 – 2 minutovky. 

PŘÍRODOVĚDA 

 

Úterý – 

1. Zapiš si zápis: 

Byliny na louce 

- léčivé byliny: pampeliška lékařská, jitrocel kopinatý, řeb-

říček obecný, připravují se z nich např. léčivé čaje. 

- jedovaté byliny: pryskyřník prudký, ocún jesenní 

Bez péče člověka by louky opět začaly zarůstat nejprve keři a 

potom stromy, vracely by se zpět k původnímu ekosystému 

les. 

2. Učebnice str. 48 + motýli na str. 49 – přečíst 

3. PS str. 23/cv. 1 

Středa –  

1. Zapiš si zápis: 

ŽIVOČICHOVÉ NA LOUKÁCH 

Bezobratlí živočichové 



Saranče a kobylky – tři páry končetin, samečci vydávají 

vrzavé zvuky. Saranče je býložravá, kobylka je všežravec. 

VČELA MEDONOSNÁ 

- žije v úlu ( jediná královna – klade vajíčka, samečci – 

trubci, celý úl zabezpečují dělnice). Dělnice sbírají pyl a 

nektar a vyrábějí med. Opylují rostliny. 

ČMELÁCI 

- opylují rostliny, jsou větší než včely, hnízda si stavějí 

v zemi. 

MOTÝLI 

- opylují rostliny, patří sem např. babočky, modrásci a žlu-

ťásci 

2. učebnice str. 49/ přečíst 

3. zahraj si hru: https://wordwall.net/cs/resource/12680106/eko-

syst%C3%A9m-louka-opakov%C3%A1n%C3%AD 

 

VLASTIVĚDA                

 

Zopakuj si: 
Uč. str. 7/Zapište si a naučte se (do sešitu Vla vypracuj odpovědi na těchto pět 
otázek) 
 
Zápis: 

Keltové na našem území 

 Kolem roku 400 př. n. l. (během doby železné) 
 Jeden z keltských kmenů Bójové – dal název naší vlasti v mnoha 

jazycích – BOHEMIA 

 Keltové vynikali bojovností, tvrdostí, vyspělou kulturou 

 Zruční stavitelé a řemeslníci, znali hrnčířský kruh, vyráběli 
výrobky i ze skla 

 Obchodníci – používali mince 

 Centrem výroby i obchodu byla sídliště (opevněná hradbami) – 
oppidia 

 V 1. století n. l. vytlačily keltské kmeny kmeny Germánů. 
 Kolem roku 500 n. l. začínají Germány nahrazovat Slované. 

Pracovní 
výchova 

 
Dokončuj nedodělané práce – maska, prostírání, obrázek z přírodnin, housenka, 
houslový klíč, velikonoční pohlednice. (Zadání úkolů najdeš v předcházejících 
úkolníčcích na stránkách školy.) Dokončené práce mi zašli na adresu 
strelcova@9zszlin.cz 

 

Ti z vás, co máte vše dokončené a v pořádku, máte tento týden od PV volno. 😊 

 

Výtvarná 
výchova 

Velikonoční pondělí :-) 

https://wordwall.net/cs/resource/12680106/ekosystém-louka-opakování
https://wordwall.net/cs/resource/12680106/ekosystém-louka-opakování
mailto:strelcova@9zszlin.cz


Hudební 
výchova 

Podle obrázku poznej písničku. Odpověď mi pošli do MS Teams 

nebo na mail. 

 
 

Tělesná 
výchova 

Další cvičení na doma jsou cviky na rovnováhu, vyberte se každý den pár cviků, ne všechny 
a vyzkoušejte je. Uvidíte, že tréninkem se budete jen a jen zlepšovat.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=EhvI4KdFPdQ  

 
kocendova@9zszlin.cz 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EhvI4KdFPdQ
mailto:kocendova@9zszlin.cz


 
 



 


