
IV. B 
TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Blanka Střelcová 

 

TÝDEN: 26. dubna – 30. dubna 2021 

    Prosím o pravidelné sledování e-ŽK.  

 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 
Uč. str. 60/cv. 23 (do sešitu č. 1) 
Cvičení pravopisu str. 30 
 
Úterý 
Uč. str. 61/cv. 1 (do sešitu č. 2) 
PS str. 20 (dokončit) 
PS str. 21/cv. 2 
 
Středa 
PS str. 21/cv. 4 
Uč. str. 61/cv. 3 (do č. 1) 

 
Čtvrtek   
Uč. str. 62/cv. 6 
PS str. 22/cv. 1,2 
 
Pátek 
PS str. 22 (dokončit) – projít si cv. 5 (bude diktát) 
Uč. st. 62/cv. 6 (do č. 2) 
 
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 

 Dokončení lekce U 1 

 Uč. str. 8 – přečíst +  6 otázek pod textem. Nepravdivé věty napsat do 

sešitu správně. 

 Uč. str. 9 - číst příběh The dragon crown (zkusit přeložit) 

 Opsat do sešitu otázky, odpovědět na ně: Have you got a brother? 

                                                                   Is there a radio in your room? 

                                                                  What do you like for lunch? 



                                                                  Is your mum at home? 

                                                                  Are you happy? 

                                                                  Has your dad got a new car? 

                                                                  Can you swim? 

                                                                  Can your friend play football? 

 Opakovat dny v týdnu, měsíce, spelling (bude testík) 

 Opakovat vazbu There is/are 

 U2 – What´s in the house?  - nová slovíčka 

 Uč. str. 10 – přečíst text (zkusit si přeložit) 

 Do sešitu odpovědět na otázky str. 10 

Skupinka p. uč. Šimperské 

 Dokončení lekce 1 (po str. 9) 

 Učit se slovní zásobu L2 – str. 10 – What´s in the house? 

 Opakování vazby There is/are 

 Str. 11 – nábytek + předložky (nová slovíčka) 

MATEMATIKA 

 
1 2 3 

 

Probírané učivo:  Přirozená čísla do milionu – opakování 
                                  Písemné násobení jednociferným činitelem 

                                  Písemné násobení dvojciferným činitelem 
                                
Pondělí 
Uč. str. 103/cv. 22 
PS str. 13 
 
Úterý 
Uč. str. 85/cv. 2 
Uč. str. 85/cv. 3, 6 
PS str. 27/cv. 2 
 
Středa 
Uč. str. 86/cv. 11 
PS str. 28 
 
Čtvrtek  
Osa úsečky – PS str. 26 
Uč. str. 88/cv. 3 
 
Pátek 
Matematické minutovky str. 13, 14 
PS str. 17 
 
Každý týden píšeme 1 – 2 minutovky. 



 

PŘÍRODOVĚDA 

 

Úterý –  
1. Učebnice str. 56/ přečíst 

2. Zapiš si zápis: 

ŽIVOČICHOVÉ V OKOLÍ LIDSKÝCH OBYDLÍ 

Domácí zvířata 

- původně divoká zvířata v okolí lidských obydlí zdomácněla (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 všežravec, ne-

krmivý 

- 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 

Středa –  
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, spo-

lečně označujeme jako hovězí dobytek, býložravec 

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

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

vému sportu, býložravec 

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

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

3. PS str. 27/cv.6 

https://decko.ceskatelevize.cz/video/e420234100061003
https://decko.ceskatelevize.cz/video/e420234100061003


4. PS str26/cv.1 

5. Podívej se na video: https://www.youtube.com/watch?v=_rIjRK-

kxH-c&ab_channel=Z%C3%A1kladn%C3%AD%C5%A1kolaOsmec 

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

 

VLASTIVĚDA                

 

Zápis do sešitu: 
 

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 
   
Během 9.století sjednotil Moravu rod Mojmírovců (kníže Mojmír) – 

Velkomoravská říše.  

Po něm nastoupil kníže Rastislav a začal šířit křesťanství (víra v jednoho 

Boha).  

Dosud pohanství – víra v mnoho bohů. 

 

Roku 863 nechal kníže Rastislav povolat na Moravu dva řecké bratry – 

věrozvěsty Konstantina (Cyrila) a Metoděje. Byli ze Soluně a šířili 

křesťanství slovanským = srozumitelným jazykem. 

Konstantin sestavil první písmo – hlaholice.  

Konstantin a Metoděj získali pro křesťanství většinu národa. 

 

Kníže Svatopluk 

Za jeho vlády dosáhla Velkomoravská říše největší moci a slávy. 

Po jeho smrti Moravu dobyli Maďaři. 

Řemesla: šperkařství, řezbářství, hrnčířství, kovářství 

 

Zánik Velkomoravské říše 

Po Svatoplukově smrti říše neodolala nájezdům kočovných Maďarů a 

kolem roku 906 se rozpadla. 

Čechy a Morava se začaly vyvíjet samostatně. 

 

Přečti si v učebnici str. 13-14. 

Pracovní 
výchova 

Zajíc s brýlemi 

Pomůcky: 

2x bílý papír A4 

Černý fix (tužka, centropen) 

Nůžky, lepidlo, pastelky (voskovky) 

 

Postup: 

1. Za úkolníčkem, v Teamsech i v eŽK najdeš šablonu zajíčka i brýlí. 

2. Pokud si šablonu nemůžeš vytisknout, zkus si jednoduše zajíčka 

namalovat podle předlohy na zvláštní papír. 

https://www.youtube.com/watch?v=_rIjRKkxH-c&ab_channel=ZákladníškolaOsmec
https://www.youtube.com/watch?v=_rIjRKkxH-c&ab_channel=ZákladníškolaOsmec


3. Tužkou nebo centropenem 

nebo černým fixem kresli na 

zajíce vzory podobně jako na 

obrázku. (Vyhraj si se vzory, 

buď pečlivý a trpělivý. 😊) 

4. Podle šablony na brýle si 

namaluj brýle a vybarvi je. 

5. Na druhý papír A4 si namaluj 

barevné pozadí (pastelkami, 

voskovkami). 

6. Vystřihni zajíčka i brýle a 

nalep na papír s barevným 

pozadím. 
 

Svůj výtvor přines v pondělí 3. 5. do 
školy.  

 

Výtvarná 
výchova 

Výtvarná soutěž Cestou dvou bratří 
V rámci distanční výuky se můžete podívat na náměty k výtvarné 
soutěži Cestou dvou bratří, kterými se budeme zabývat v dalším týdnu 
ve škole (v prezenční výuce): 
Cestou dvou bratří - výtvarná soutěž pro děti I. stupně ZŠ, MŠ a ZUŠ - 
Velehrad 2020 - Dny lidí dobré vůle 4. - 5. července 2021 

Mgr. Marie Janíková  
 

Hudební 
výchova 

 

     Úkol do hudební výchovy: Poslechni si své oblíbené písničky.  

Tělesná 
výchova 

        Kruhový trénink (cviky byly zadány v prezenční výuce). 

http://www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule/cestou-dvou-bratri-vytvarna-soutez
http://www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule/cestou-dvou-bratri-vytvarna-soutez


 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


