
IV. A 

TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Danuše Kozánková 

 
TÝDEN: 26. dubna 2021 – 30. 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. 64/ cv. 7 – napsat do sešitu 

Učebnice str. 66/ přečíst přehled o slovesech 

PS str. 24/cv. celá 

 

Úterý  

Učebnice str. 65/cv. 1 – napsat do sešitu 

Učebnice str. 67/ přečíst žlutý rámeček o tvarech 

jednoduchých a složených 

PS str. 25/cv.1, 2 

 

Středa  

Učebnice str. 67/ přečíst žlutý rámeček o zvratných slovesech 

Učebnice str. 67/ cv. 2 - napsat 

PS str. 25//cv. 1 

 

Čtvrtek 

Učebnice str. 65/ cv. 2 – napsat do sešitu 

Učebnice str. 68/ přečíst žlutý rámeček Časování sloves 

v přítomném čase 

PS str. 26/ cv. 1,2 

 



Pátek –  

Učebnice str. 68/cv. 4 – napsat 

PS str. 26/cv. 3,4 

 

Čtení –  

Čítanka str. 95/ přečíst 

 

Sloh –   
PS str. 23/ celá    

ANGLIČTINA 
 

 

 
 

Skupina: p. uč. Fojtíkové 

 

Lekce 1: Sports time 

procvičení slovní zásoby a tvarů slovesa CAN 

čtení s porozuměním 

The Dragon Crown 

 

Lekce 2: What´s in the house? 

slovní zásoba: house (dům), prepositions (předložky) 
 

MATEMATIKA 
 
 

1 2 3 

 

Pondělí 

PS č.3 str. 22/ celá 

Minutovky č. 2 str. 11/ cv. 21 

 

Středa 

PS číslo 3 str. 23/ celá 

Minutovky č. 2 str. 11/ cv.22 

 

Čtvrtek  

PS číslo 3 str. 29/ celá 

Minutovky č. 2 str. 12/ 23 

 

Pátek – geometrie 

PS str. 25/ celá 

 

Pátek - matematika 

PS číslo 3 str. 10,11/ celá 

Minutovky č. 2 str.12/cv. 24 
PŘÍRODOVĚDA 

 

Přírodověda  

Středa –  

1. Učebnice str. 56/ přečíst 

2. Zapiš si zápis: 

ŽIVOČICHOVÉ V OKOLÍ LIDSKÝCH OBYDLÍ 

Domácí zvířata 

- původně divoká zvířata v okolí lidských obydlí zdo-

mácněla (lidé si je ochočili) 

- dělíme je na: hospodářská zvířata a zvířata chovaná 

pro radost (domácí mazlíčci) 

Hospodářská zvířata 



PTÁCI 

- souhrnně je nazýváme drůbež 

- kur domácí – chováme ho pro maso a vejce, je to vše-

žravec, nekrmivý 

- kachna domácí – chová se pro maso a peří, všežravec 

- husa domácí – chováme ji pro maso, sádlo a peří, živí 

se hlavně trávou 

3. podívej se na video: https://decko.ceskatelevize.cz/vi-

deo/e420234100061003 

Pátek –  

1. učebnice str. 57/přečíst 

2. zapiš si zápis: 

SAVCI 

- prase domácí – chová se pro maso, všežravec 

- tur domácí – chová se pro maso a mléko, využívá se i 

kůže, společně označujeme jako hovězí dobytek, býlo-

žravec 

- ovce domácí – chováme pro vlnu, maso a mléko, býlo-

žravec 

- kůň domácí – využíval se k přepravě, teď k rekreaci 

nebo dostihovému sportu, býložravec 

- koza domácí – chová se pro maso, mléko, kůži, býlo-

žravec 

- králík domácí – chová se pro maso a kožešinu, býlo-

žravec 

3. PS str. 27/cv.6 

4. PS str26/cv.1 

5. Podívej se na video: 

https://www.youtube.com/watch?v=_rIjRKkxH-

c&ab_chan-

nel=Z%C3%A1kladn%C3%AD%C5%A1kolaOsmec 

POZOR TEST – VE STŘEDU 5. 5. 2021 – Ekosystém park 
 

VLASTIVĚDA                

 

Pondělí – 

1. Napíšeme si test: Pravěk  

2. Učebnice str. 16/ přečíst 

3. Podívej se na video: https://edu.ceskatelevize.cz/vi-

deo/3562-svaty-vaclav-a-svaty-vojtech 

Čtvrtek – 

1. Zapíšeme si zápis: 

VZNIK ČESKÉHO STÁTU, VLÁDA PŘEMYS-

LOSKÝCH KNÍŽAT 

- V 10. století začíná vznikat český stát s vládnoucím ro-

dem Přemyslovců. 
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- První Přemyslovec, o kterém jsou dochované zmínky, 

byl Bořivoj. S manželkou Ludmilou by, pokřtěn na 

Moravě. Zakládali první kostely a napomáhali šíření 

křesťanství. Knížecí sídlo – Pražský hrad, kde byl za-

ložen kostel. 

- Vratislav a Drahomíra měli syna Václava, byl vycho-

ván babičkou Ludmilou. Ta ho vedla ke zbožnosti a 

vzdělání. Byl to vzdělaný panovník, byl zavražděn 

svým bratrem Boleslavem. Sv. Václav byl prohlášen za 

svatého, je patronem naší země. 

2. Učebnice str. 17/ přečíst 

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

deo/e307292320500028 

 
VÝTVARNÁ 
VÝCHOVA 

 
 

Výtvarnou výchovu vyučuje Mgr. Marie Janíková,  
mail: janikova@9zszlin.cz 
 
Výtvarná soutěž Cestou dvou bratří 

V prezenční výuce se budeme zabývat zpracováním námětů 

k výtvarné soutěži Cestou dvou bratří: 

Cestou dvou bratří - výtvarná soutěž pro děti I. stupně ZŠ, 

MŠ a ZUŠ - Velehrad 2020 - Dny lidí dobré vůle 4. - 5. 

července 2021 

 

TĚLESNÁ 
VÝCHOVA 

 

Cvičení pro žáky 4. tříd 

Tělesná výchova odučena prezenčně. 

HUDEBNÍ 
VÝCHOVA 

Poslechni si své oblíbené písničky. 

PRACOVNÍ 
VÝCHOVA 

Úkol bude zadán v prezenční výuce. 

Námět: https://www.promaminky.cz/kreativni-

dilna/dekorace-a-ozdoby-z-dyne-papiru-aj-347/carodejnice-

3293#prettyPhoto 

Pracuj podle webových stránek, šablona na čarodějku je pod 

úkolníčkem. 
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