
IV. A 

TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Danuše Kozánková 

 
TÝDEN: 12. dubna 2021 – 16. dubna 2021 

 

INFORMACE PRO RODIČE: 

Prosím o pravidelnou kontrolu elektronické žákovské knížky (alespoň 2x týdně). 

Veškeré probírané učivo najdete v předcházejících úkolníčcích. 

Výuka ve škole bude probíhat podle rozvrhu hodin, výuka online – podle rozvrhu 

hodin online výuky. Oba rozvrhy jsou na webových stránkách školy. 

Rozvrh hodin je zveřejněný na stránkách školy.  

!!!!!Úkolníček je pro děti, které nechodí na online výuku 

nebo se neúčastní prezenční výuky ve škole!!!! 

Děti, které se učí v online hodinách nebo dochází do školy, 

podle úkolníčku nepracují. 

PO DOBU ROTAČNÍ VÝUKY ŽÁKŮ BUDE 

ANGLICKÝ JAZYK VYUČOVÁN Mgr. Marcelou Fojtíkovou. 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
 

 

A B C 

 

Pondělí –  

Učebnice str. 56/opiš do sešitu skloňování vzoru muž 

Učebnice str. 58/ cv. 14 – ústně 

PS str. 18/cv. 1,2 

 

Úterý  

Učebnice str. 59/cv. 15 – napsat do sešitu 

Učebnice str. 59/ cv. 16 - ústně 

PS str. 18/cv. 3,4,5 

 

Středa  

Učebnice str. 56/ opiš do sešitu skloňování vzoru stroj 

PS str. 19/cv. 1,2 

 

Čtvrtek 

Učebnice str. 59/ cv. 19 – napsat do sešitu 

PS str. 19/ cv. 3,4 

 

Pátek –  

Učebnice str. 60/cv. 22 – ústně 

Učebnice str.60 ( pod cvičením 22 – opiš do sešitu to, co je 

napsáno u  – Nezaměňujte😊 

PS str. 20/cv. 1,2,3 



Čtení –  

Čítanka str. 92 – 94 – přečíst 

Napiš si do sešitu: 

EDUARD ŠTORCH 

- Spisovatel, který se při psaní opíral o skutečné archeo-

logické nálezy 

- Dílo: Lovci mamutů 

Sloh –   
Podle textu, který jste si minulý týden napsali do sešitu, 

zkus napsat krátký dopis kamarádovi. Dopis musí mít 

alespoň 10 vět.   
 

ANGLIČTINA 
 

 
 

Skupina: p. uč. Fojtíkové 

 

Musical instruments - opakování slovní zásoby 

Sports and other activities - slovní zásoba 

Sloveso CAN - kladné a záporné tvary, otázky a odpovědi 

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 

 

Pondělí 

PS str. 63/ dokončit 

Minutovky str. 30,31 dokončit 

Minutovky str. 32/ celá 

 

Úterý 

PS číslo 3 str. 3/ celá 

 

Středa 

PS číslo 3 str. 4/celá 

 

Čtvrtek  

PS číslo 3 str. 5/ celá 

 

Pátek  

PS číslo 2 str. 46/47 – dokončit + PS 2 str. 42/ celá 
PŘÍRODOVĚDA 

 

Přírodověda  

Středa -  

1. Zapiš si zápis: 

PLAZI 

Ještěrka obecná – vyskytuje se na slunných a suchých 

místech, živí se hmyzem, pavouky a slimáky. 

PTÁCI 

Vrabec polní – vytváří hejna, žije na louce i poli, je 

stálý 

Čáp bílý – staví si hnízda v blízkosti lidských sídel, živí 

se žábami, hmyzem, je tažný 

SAVCI 



Sysel obecný – vyskytuje se u nás vzácně, živí se pře-

vážně rostlinnou potravou, vyhrabává si podzemní 

chodby. 

2. Učebnice str. 50/ prohlédnou si obrázek 

3. Učebnice str. 51/ přečíst 

Pátek -  

1. Zapiš si zápis: 

EKOSYSTÉM PARK 

Je uměle vytvořený člověkem, zelená plocha ve měs-

tech, která slouží k rekreaci lidí. 

ROSTLINY V PARCÍCH 

Časté jsou jehličnany (smrk pichlavý), jehličnaté keře 

(jalovec obecný, tis červený) 

Listnaté stromy: javor, jírovec maďal 

Listnaté keře: zlatice prostřední, šeřík obecný 

Okrasné byliny: např. růže 

2. Učebnice str. 52/ přečíst 

3. PS str. 24/cv.1 

POZOR TEST!!!!! VE STŘEDU 21. 4. 2021 SI 

NAPÍŠEMŠ TEST Z PŘÍRODOVĚDY – Ekosystém 

louka. 
 

VLASTIVĚDA                

 

Pondělí – 

1. Zapiš si zápis:  

PŘÍCHOD SLOVANŮ 

-přišli ze Z Ukrajiny a V Polska 

-byli pastevci, zemědělci, dokázali tkát látky 

-obydlí stavěli ze dřeva 

-mezi obyvateli byl výměnný obchod 

-pohanské náboženství – uctívali mnoho bohů 

(Radegast – bůh úrody) 

2. Podívej se na video: 

https://www.youtube.com/watch?v=lBQ4ObiYvSU  

 

3. Učebnice str. 10/ přečíst 

 

Čtvrtek –  

1. Zapiš si do sešitu: 

SÁMŮV KMENOVÝ SVAZ 

Slované byli napadeni Avary z Asie. 

V boji proti nim je zorganizoval franský kupec Sámo. 

Stal se vládcem a vytvořil Sámův kmenový svaz. Po 

jeho smrti se rozpadl. 

https://www.youtube.com/watch?v=lBQ4ObiYvSU


2. Podívej se na video: 

https://www.youtube.com/watch?v=TGKV84pzdco&list

=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=9  

3. Učebnice str. 11/ přečíst 

 
VÝTVARNÁ 
VÝCHOVA 

 
 

Výtvarnou výchovu vyučuje Mgr. Marie Janíková,  
mail: janikova@9zszlin.cz 
 
Dokončování práce z minulých hodin. 

 
TĚLESNÁ 
VÝCHOVA 

 
 

Cvičení pro žáky 4. tříd 

 

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 

 
HUDEBNÍ 
VÝCHOVA 

Online výchovný koncert: 

Čtvrtek 15. 4. 2021 od 10:00 

Odkaz na koncert najdete zde: https://www.filharmonie-

zlin.cz/26303n-tancime-svetem-vychovny-e-koncert 

 

 
PRACOVNÍ 
VÝCHOVA 

Zadávám stejný úkol, jaký 

budou mít děti ve škole. Pokud 

na práci nemáte materiál, 

napište mi do EŽK nebo na 

mail. 

1. Pomůcky: tvrdý barevný 

nebo bílý papír, nůžky, 

lepidlo, měkký papír (no-

viny, letáky) 

2. Obkresli si na tvrdý pa-

pír 2 x šablonu ptáčka a 

oba vystřihni. (Šablona 

je za úkolníčkem) 

3. Vystřihni na každé šabloně (na stejném místě) díru, 

kterou bude provlékat křídla. 

4. Slep obě šablony k sobě a namaluj ptáčkovi oko. 

5. Poskládej z měkkého papíru, letáku nebo novin har-

moniku (křídla) 

6. Provlékni křídla vystřiženou dírou 

Fotka hotového výrobku: 
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