
IV. A 

TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Danuše Kozánková 

 
TÝDEN: 3. května  2021 – 7. května 2021 

INFORMACE PRO RODIČE: 

TENTO TÝDEN SE UČÍME DISTANČNĚ. 

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. 
Testování žáků podle pokynů MŠMT ČR probíhá od 3.5.2021 jednou týdně (v pondělí nebo při 
prvním příchodu žáka v daném týdnu do školy). 
PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
 

 

A B C 

 

Pondělí –  

Učebnice str. 63/ cv. 1 – napsat do sešitu 

Učebnice str. 69/ přečti si žlutý rámeček 

Učebnice str. 69/ cv. 1 - ústně 

PS str. 27/cv. 1 

 

Úterý  

Učebnice str. 62/cv. 7 – napsat do sešitu 

PS str. 27/cv. 2,3 

 

Středa  

Učebnice str. 70/ cv. 4 - napsat 

PS str. 28/cv. 1,2 

 

Čtvrtek 

Učebnice str. 71/ cv. 1 – napsat do sešitu 

Učebnice str. 71/ přečíst žlutý rámeček  

PS str. 28/ cv. 3,4 

 

Pátek –  

Učebnice str. 72/cv. 4 – napsat 

PS str. 29/cv. 1,2 

Čtení –  

Čítanka str. 105/ přečíst 



Do sešitu čtení / sloh napiš název článku, autory a odpověz 

na první otázku pod textem. 

 

Sloh –   
Pod úkolníčkem je pracovní list ke Dni matek. Vyplň ho, 

pokud nemáš možnost tisku, zkus ho nakresli co 

nejpodobněji a vyplnit 😊. 
ANGLIČTINA 

 

 

 
 

Skupina: p. uč. Fojtíkové 

 

Lekce 2 - House: Dům 

slovní zásoba - části domu a vybavení - výslovnost, psaní 

popis domu pomocí vazby There is, There are 

předložky: in - v, on - na, undre - pod, behind - za 

mluvení: My house, my room 
 

MATEMATIKA 
 
 

1 2 3 

 

Pondělí 

PS č.3 str. 10/ celá 

Minutovky č. 2 str. 12/ cv. 23 

 

Středa 

PS číslo 3 str. 11/ celá 

Minutovky č. 2 str. 12/ cv.24 

 

Čtvrtek  

PS číslo 3 str.14/ celá 

Minutovky č. 2 str. 5/ cv. 9 

 

Pátek – geometrie 

PS str. 26/ celá 

 

Pátek - matematika 

PS číslo 3 str. 16/ celá 

Minutovky č. 2 str.6 / cv. 11 
PŘÍRODOVĚDA 

 

Přírodověda  

Středa – 

1. Test – Společenství park 

2. Učebnice str. 58/ přečíst 

3. PS str. 26/ cv. 1 

4. Zapiš si zápis: 

ZVÍŘATA CHOVANÁ PRO RADOST – DOMÁCÍ 

MAZLÍČCI 

- Chováme je pro vlastní potěšení, aby s námi společně 

žili v naší domácnosti nebo v blízkosti našeho pří-

bytku. 

- Při výběru bychom měli zvážit, zda máme prostředky 

pro uspokojení všech potřeb a zda se o ,,mazlíčka“ 

dokážeme postarat.  



5. Popiš svého domácího mazlíčka, pokud žádného ne-

máš, popiš takového, kterého by sis přál(a). 

Pátek – 

1. Učebnice str. 59 

2. PS str. 26/cv. 2,3 

3. Zapiš si zápis: 

PES DOMÁCÍ 

- Má výborný čich a sluch, rozlišujeme různá plemena ( 

pracovní, lovecká a společenská), savec 

KOČKA DOMÁCÍ 

- Výborně vidí, hmatové vousky jí usnadňují pohyb ve 

tmě, tělo uzpůsobeno k lovu, savec 

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

VLASTIVĚDA                

 

Pondělí –  

1. Zapíšeme si zápis: 

SLAVNÍKOVCI 

Druhým významným rodem v Čechách byl rod Slavní-

kovců. 

Roku 995 byli na svém hradu Libice vyvražděni.  

Jeden ze tří, kdo přežil, byl i sv.Vojtěch. Byl velmi 

vzdělaný. Zemřel mučednickou smrtí v Prusku. 

KNÍŽE OLDŘICH 

Byl člověk bojovný, rád lovil. Při lovu spatřil Boženu, 

která prala prádlo a vzal si ji za ženu. Spolu měli syna 

Břetislava. Oldřich připojil k Čechám Moravu. 

KNÍŽE BŘETISLAV 

Byl statečný, mocný a dobrý diplomat. Chtěl dobýt 

Polsko. Žena Jitka. 

2. Učebnice str. 18/ přečíst 

3. https://decko.ceskatelevize.cz/video/e313292320070014 

Čtvrtek –  

1. Učebnice str. 19/ přečíst 

2. Podívej se na video: 

https://www.youtube.com/watch?v=BOem6cIQ4L0 

 

3. Zapiš si zápis: 

ŽIVOT ZA VLÁDY PŘEMYSLOVCŮ 

Prostí lidé žili v dřevěných chatrčích, bohatí v kamen-

ných domech a panovníci na hradech. 

Nositelem vzdělanosti byli představitelé církve – kněží 

a mniši. Školy se zakládaly při kostelech a klášterech. 

Součástí byly i písařské dílny, kde se ručně psaly knihy. 

 

https://decko.ceskatelevize.cz/video/e313292320070014
https://www.youtube.com/watch?v=BOem6cIQ4L0


ROMÁNSKÝ SLOH 

Pro stavby typické: 

-tlusté zdi  

-materiál kámen 

-malá okna 

-vnitřní prostory malé a tmavé 

Typické stavby: 

-rotundy, baziliky 

 
VÝTVARNÁ 
VÝCHOVA 

 
 

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

Úkol, který se vztahuje k soutěži Cestou dvou bratří, byl 

zadán v prezenční výuce (námět: Namaluj, co dobrého jsi 

pro někoho udělal). Mgr. Marie Janíková 

TĚLESNÁ 
VÝCHOVA 

Cvičení pro žáky 4. tříd 

Tělesná výchova odučena prezenčně. 

 
HUDEBNÍ 
VÝCHOVA 

Nachystej si svou oblíbenou písničku, zjisti, jestli si ji 

můžeme najít na Youtube.com. Další týden ve škole si 

uděláme malou třídní HITPARÁDU 😊. 

 
PRACOVNÍ 
VÝCHOVA 

Ke splnění dnešního úkolu budeš potřebovat nůžky, papír 

(nejlépe barevný) a šablonku, která je pod textem. Obkresli 

si šablonku na papír vystřihni a poskládej podle návodu. 

Šablona je pod textem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

mailto:janikova@9zszlin.cz
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
http://www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule/cestou-dvou-bratri-vytvarna-soutez


 



 


