
IV. A 

TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Danuše Kozánková 

 
TÝDEN: 19. dubna 2021 – 23. dubna 2021 

 

INFORMACE PRO RODIČE: 

TENTO TÝDEN SE UČÍME DISTANČNĚ, PROBĚHNA ZMĚNA V ONLINE ROZVRHU HODIN. 

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. 

!!!!!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. 61/ cv. 4 – napsat do sešitu 

PS str. 20/cv. 1 – dole 

Procvičování pravopisu str. 30 

 

Úterý  

Učebnice str. 62/cv. 6 – napsat do sešitu 

PS str. 21/cv. 2,3 

Procvičování pravopisu str. 31 

 

Středa  

Učebnice str. 65/ cv. 3 - napsat 

PS str. 21/cv. 4 

Procvičování pravopisu str. 32 

Čtvrtek 

Učebnice str. 63/ cv. 3 – napsat do sešitu 

PS str. 22/ cv. 1,2 

Procvičování pravopisu str. 33 

 

Pátek –  

Učebnice str. 64/cv. 5 – napsat 



PS str. 22/cv. 3,4 

 

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 –   

 
1. Přečti si dopis 

2. Podívej se do sešitu čtení/sloh a porovnej svůj dopis se 

vzorem. 

3. Podle vzoru zkus napsat krátký dopis. 

ANGLIČTINA 
 

 

 
 

Skupina: p. uč. Fojtíkové 

 

Unit 1 - Sports time 

slovíčka: sporty 

sloveso CAN - kladné a záporné tvary, otázka a krátká od-

pověď 

kvíz: Are you a sports superstar? 

čtení s porozuměním 

 

Online hodiny v MS Teams se uskuteční v týmu: AJ třída 

4.A Foj. 

 



MATEMATIKA 
 
 

1 2 3 

 

Pondělí 

PS č.3 str. 7/ celá 

Minutovky č. 2 str. 2/ cv. 3b) 

 

Středa 

PS číslo 3 str. 8,9/ celá 

Minutovky č. 2 str. 2/ cv.4 

 

Čtvrtek  

PS číslo 3 str. 10/ celá 

Minutovky č. 2 str. 3/ 5 

 

Pátek – geometrie 

Obvod a rýsování trojúhelníku. Procvičování učiva. 

 

Pátek - matematika 

PS číslo 3 str. 11/ celá 

Minutovky č. 2 str.3/cv. 6 
PŘÍRODOVĚDA 

 

Přírodověda  

Středa –  

1. Zapiš si zápis: 

ŽIVOČICHOVÉ V PARCÍCH 

- často žijí původně lesní druhy 

OBOJŽIVELNÍCI 

- ropucha obecná – nejhojnější obojživelník, živí se 

žížalami, pavouky, hmyzem 

PTÁCI 

- holub věžák, hrdlička zahradní, kos černý (nejzná-

mější pták), strakapoud velký( hnízdí v dutinách, 

živí se hmyzem, larvami dřevokazného hmyzu) 

SAVCI 

- netopýr hvízdavý – má křídla, dokáže létat, živí se 

hmyzem. Noční živočich. 

2. Učebnice str. 53/ prohlédnout 

3. Učebnice str. 54/ přečíst 

4. Dokončit všechny cvičení z PS str. 24 

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

NAPÍŠEMŠ TEST Z PŘÍRODOVĚDY – Ekosystém 

louka. 

 

Pátek –  

1. Učebnice str. 55/přečíst 

2. Zapiš si zápis: 

EKOSYSTÉM LIDSKÝCH OBYDLÍ 

- v zahradách a sadech se pěstují ovocné stromy a 

keře 



OVOCNÉ STROMY 

- vyšlechtěny z planě rostoucích druhů 

- jabloň domácí – dužnatý plod jablko (malvice) 

- třešeň – peckovice, třešní je mnoho odrůd 

OVOCNÉ KEŘE 

- rybíz – plody jsou bobule, rybíz černý a rybíz čer-

vený – odrůdy 

ZELENINA 

- kolem lidských obydlí jsou zakládány zahrady, 

mají funkci okrasnou a užitkovou ( nejčastěji zele-

nina) 

DĚLĚNÍ ZELENINY 

- kořenová – ředkev setá 

- cibulová – česnek 

- listová – salát 

- košťálová – květák 

- plodová - lilek rajče 

3. PS str. 25/ celá 

 

VLASTIVĚDA                

 

Pondělí –  

1.  zapiš si zápis: 

NAŠE NEJSTARŠÍ MINULOST V POVĚSTECH 

- Období asi 150 let po Sámově říši, o kterém nejsou 

žádné písemné zmínky, lákalo k vymýšlení příběhů o 

činech našich předků. Tak vznikaly pověsti.  

- Pověsti jsou vymyšlené příběhy z minulosti naší země. 

- Pověsti: Praotec Čech, O Horymírovi, Dívčí válka, O 

Bruncvíkovi. 

2. Učebnice str. 13 přečíst 

3. Podívej se na video: https://www.ceskatelevize.cz/ivysi-

lani/11085434343-sam-v-muzeu/216543112040015-sva-

toplukuv-sokolnik/titulky 

Čtvrtek –  

1. Podívej se na video: https://decko.ceskatelevize.cz/vi-

deo/e307292320500034 

2. Učebnice str. 14/ přečíst 

3. Zapiš si zápis: 

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 

- V průběhu 9. století 1. státní útvar na našem území – 

Velkomoravská říše. 

- Prvním knížetem byl Mojmír 

- Jeho nástupce Rastislav povolal na Velkou Moravu 

Konstantina a Metoděje (roku 863). Oba bratři ovlá-

dali slovanský jazyk, přinesli první písmo hlaholici a 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11085434343-sam-v-muzeu/216543112040015-svatoplukuv-sokolnik/titulky
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11085434343-sam-v-muzeu/216543112040015-svatoplukuv-sokolnik/titulky
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11085434343-sam-v-muzeu/216543112040015-svatoplukuv-sokolnik/titulky
https://decko.ceskatelevize.cz/video/e307292320500034
https://decko.ceskatelevize.cz/video/e307292320500034


do ní přeložili část Bible. Získali pro křesťanství vět-

šinu národa. 

KONEC SLOVANSKÉ BOHOSLUŽBY 

- Za vlády Svatopluka (po Metodějově smrti) byli jeho 

žáci vyhnáni a bohoslužby se opět konaly latinsky. 

ROZVOJ ŘEMESEL 

- Konstantin a Metoděj přinesli na Velkou Moravu i ře-

mesla, která se začala samostatně rozvíjet (šperkařství, 

řezbářství, hrnčířství a další). 

VÝTVARNÁ 
VÝCHOVA 

 
 

Výtvarnou výchovu vyučuje Mgr. Marie Janíková,  
mail: janikova@9zszlin.cz 
 
Dokončení úkolu do výtvarné výchovy z prezenční výuky 

Žáci, kteří se zúčastnili prezenční výuky ve škole, pokračují na 

dokončení zadané práce. 

Všichni žáci naleznou zadání tohoto úkolu do výtvarné výchovy 

ve výukovém zdroji (ve fialovém kolečku v rozvrhu hodin). 

Ať se Vám všem daří! 😊   Mgr. Marie Janíková 

 
TĚLESNÁ 
VÝCHOVA 

 

Cvičení pro žáky 4. tříd 

 

Cvičení zadáno při prezenční výuce. 

HUDEBNÍ 
VÝCHOVA 

Dnes opět bonusová pracovní výchova, která zajistí jedničku i 

do hudební výchovy. Tentokrát se úkol bude týkat písniček, 

které znáte z dětství. Vytvořte pomocí hraček, stavebnic, 

rodinných příslušníků nebo zvířecích mazlíčků obrázek, který 

charakterizuje nějakou dětskou písničku. Pošli mi svou práci ke 

kontrole a mým úkolem bude 

poznat, o jakou písničku se jedná. 

Držme si palce navzájem, 

ať to zvládneme . 

Posílám trochu inspirace: 

Halí, belí, koně v zelí 

 

Skákal pes     Tři čuníci 

      
 

mailto:janikova@9zszlin.cz


PRACOVNÍ 
VÝCHOVA 

Dnes opět bonusová pracovní výchova, která zajistí jedničku i 

do hudební výchovy. Tentokrát se úkol bude týkat písniček, 

které znáte z dětství. Vytvořte pomocí hraček, stavebnic, 

rodinných příslušníků nebo zvířecích mazlíčků obrázek, který 

charakterizuje nějakou dětskou písničku. Pošli mi svou práci ke 

kontrole a mým úkolem bude poznat, o jakou písničku se jedná. 

Držme si palce navzájem, ať to zvládneme . 

Posílám trochu inspirace: 

Halí, belí, koně v zelí 

 
Skákal pes     Tři čuníci 

      
 

 
 
 
 


