
TŘÍDNÍ MĚSÍČNÍK  - 4.A       

ÚNOR 2021 

Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. 

Jako nejkratší z měsíců má 28 dní, v přestupném roce 29 dní. 

 

Kolik řečí umíš… 

February  Februar  február  helmikuu   

Φεβρουάριος   febre  febbraio   二月  

Февруари    فبراير شهر  

 



SPORT 

Běh na lyžích 

Tomáš Lichtenberk 

V únoru je letos všude plno sněhu. Jeden z nejlepších sportů, který se dá 

v únoru v přírodě dělat je běh na lyžích neboli běžkování. 

Výbava: 

• Hole a běžky (vybírají se podle výšky lyžaře) 

• oblečení (přizpůsobené počasí)  

• mazání na běžky (velmi důležité! Čím a jak své běžky namažete, 

ovlivní celkový běh.) 

Běhat na lyžích lze klasickou technikou nebo bruslením. 

Bruslení 

Bruslení je účinnější a rychlejší. Název (anglicky skating) je zcela 

výstižný, protože je to technicky podobné jízdě na bruslích, kdy se lyžař 

každou nohou odráží zvlášť. Tento styl je mnohem rychlejší a hodí se na 

trasy bez stopy. 

Klasická technika                       

Je pro začátečníky jednodušší, jedná se o běh na lyžích. Provozuje se 

v předem připravené stopě. Charakteristický je odrazem z plochy lyže, 

která se zastavuje. Jedná se tradiční techniku, která je spojena s počátky 

lyžařského sportu.                  

 

 



PRO ZDRAVÍ 

Z NAŠÍ KUCHYNĚ 

 

 

 

 

 

JAK NA TO? 
1) Mandarinky oloupejte a rozdělte na měsíčky  

2)Kiwi také oloupejte a nakrájejte na podobně velké kousky 

3)To samé udělejte s ananasem 

4)Z jahod odstraňte stopku a rozkrojte je napůl 

5)Hroznové víno otrhejte z hroznů 

6) Poté veškeré ovoce na střídačku napíchejte na špejle spolu se sušeným ovocem 

DOBROU CHUŤ! 



TROCHU POEZIE 
 

ÚNOR 

 

Tobiáš Kalfus 

 

V únoru ještě mráz zebe 

a bílé vločky padají z nebe. 

 

Děti si sněhuláky staví 

a lyžovat a bobovat je stále baví. 

 

Na sv. Valentýna dva pusu si dají  

a přitom se spolu zamilovaně objímají. 
  

 

Svatý Valentýn 
                                       

      

                            Je symbolem   
                                             Lásky,  dětství  

                                                      i lidské spokojenosti 

  

14. 2. 

mailto:https://enigmaplus.cz/kdo-byl-svaty-valentyn/


PRO ZÁBAVU 
Křížovka (Kamil Kupčík) 

Tajenka je označení svátku slaveného, kterému v křesťanství 

odpovídá svátek Uvedení Páně do chrámu: ….......................... 

1                 

2                 

3                 

4                  

5                      

6                  

7                    

8                  
 

 

1.  V únoru  ……......... a led - v létě nanesou včely med.  

2.   …............. bílý, pole sílí.  

3.   Teplý únor - studené jaro, teplé …............... .  

4.   Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za ….................. .  

5.   Jestli únor honí mraky, staví březen …................ .  

6.   Když větrové na konec února uhodí, moc …................. se na poli neurodí.  

7.   Netrkne-li únor rohem, šlehne …............... .  

8.   Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký …................. .  



Křížovka  (Tomáš Lichtenberk) 

 

1.     

2. 
3. 
4. 

      

     

    

 

1. práce ze školy na doma    

2. závěr 

3. 12 měsíců  

4. sídlo krále 

 

 

 

 

Do přísloví doplň tajenku  

_ _ _ _   bílý - pole sílí. 

 

Tajenka (Alice Peroutková)
 

         včelí hnízdo 

          1.měsíc v roce 

         5. slovní druh 

         opak večera 

 

Tajenka:______________________________ 



Tajenka (Natálie Kotková)

 

        1       

       2        

         3      

            4   

             5  

        6       

         7      

       8        

           9    

         10      

           11    

         12      

           13          

       14        

          15     

       16        

 

 

1) Domek pro včely  

2) Čtvrtý měsíc v roce  

3) Co nosíme na nohou?  

4) Bílé pečivo  

5) Zvíře s chapadly  

6) Z čeho se na baráku kouří?  

7) Co jezdí po kolejích?  

8) Sníh je …….  

9) Druhé vyjmenované slovo po “P”  

10) Co teče z kohoutku?  

11)  Lžíce, nůž a …………. 

12)  Kdo chodí 5. prosince? 

13)  Vánoční ……………. 

14)  Co opadává na podzim ze stromů? 

15) Zvíře, které plive  

16) Máme rod mužský, ženský a ……

 

 



4 směrka →←↑↓ (Anna Burešová) 

Vylušti tuto 4směrku tak, že najdeš všechna tato slova: 

Obloha, pero, mraky, běžky, lyže, zima, mráz, snowbord, sud, sáně, boby, 

stromy, obloha, sníh, zmrzlina, led, voda, moře, sůl, rak, kaki, kari. 

  

 

 

VTIPY 

 

 

 

z m r á z s h í n s 
i ú o b e u b n z s 
m m l ě ž d o i m n 
a r í ž y r b r r o 
ě a b k l a i a z w 
n k l y i k a k l b 
á y e e ř o m l i o 
s o d v o d a ů n r 
s t r o m y r s a d 
o b l o h a o r e p 



PŘÍRODA V ZIMĚ 

      
Plch velký 

Jak vypadám 
Jsem největší evropský plch velký téměř jako veverka, tedy až 18 cm a dosahuji 

hmotnosti do 150 g. Horní část těla mám stříbrně lesklou, šedohnědou, spodní 

stranu bílou, ostře oddělenou. Mám velké kulaté, tmavě olemované oči a malé uši. 

Co určitě nepřehlédnete, je 12–17 cm dlouhý huňatý ocas. 

 

Jak žiji 
Aktivní jsem pouze za soumraku a v noci, kdy mě můžete dobře slyšet – pištím, 

hvízdám. Občas si vytvářím letní zásoby, nikdy ne zimní. Velmi dobře šplhám 

a skáču a keře a stromy jsou mou tělocvičnou. Čas od října do května trávím 

v podzemním hnízdě, kde upadám do zimního spánku. Jako všichni plši spím 

stočený do klubíčka a obtočený ocasem. Pokud se v létě dlouhodobě ochladí, 

nebo je nedostatek potravy, upadám do stavu strnulosti. Samice rodí většinou 

jednou či dvakrát za život. Ve vrhu bývá 4–6 holých a slepých mláďat. Už po 8 

týdnech jsou mláďata samostatná. Dožívám se 8–9 let. 

Čím se živím 
Potravou jsou mi listy, pupeny, kůra, žaludy, bukvice, ořechy, bobule, plody, 

někdy i hmyz, vejce a ptačí mláďata. 

Kde mě potkáte 
Listnaté (hlavně bukové), smíšené lesy, parky, zahrady. Žiji v rodinách 

v dutinách stromů, škvírách ve skalách, v budkách, někdy v budovách a garážích. 



Zajímavosti 
Při zimním spánku klesá moje teplota až k 3,7°C a zpomaluje se tep i dech na 2–3 

za minutu. 

 

 

ANKETA  (Kateřina Vaňatová) 
Co je pro tebe to nejhorší v této době?  

Nejčastější odpovědˇ:  

Nemůžu se vidět s kamarády. 

Nejzajímavější odpovědˇ: 

Neslaví se tolik události. 

Jak trávíš volný čas? 

Nejčastější odpovědˇ: 

Chodím ven. Hraji si se sněhem. 

 

Nejzajímavější odpovědˇ: 

Chodíme na procházky daleko od bydliště. 

Hraji s rodinou deskové hry. 

Co je pro tebe nejhorší v online výuce? 

Nejčastější odpovědˇ: 

Mám problémy s technikou. 

Nejzajímavější odpovědˇ: 

Všechno.



Co je pro tebe nejlepší v online výuce? 

Nejčastější odpovědˇ: 

Nic. 

Nejzajímavější odpovědˇ: 

Máme lehčí zkoušení. 

Sportuješ v této době, a jestli ano tak jak? 

Nejčastější odpovědˇ: 

Sportuji tak že chodím na procházky. 

Nejzajímavější odpovědˇ: 

Tančím a protahuji se. 

 

V čem byly tvoje Vánoce jiné než ty minulé?  

Nejčastější odpovědˇ: 

Nemohla jsem být se všemi z rodiny. 

 

Nejzajímavější odpovědˇ: 

Nemohla jsem s rodinou plnit všechny 

Vánoční tradice.

Prodělal jsi covid-19? 

Nejčastější odpovědˇ: 

Ne. 

Nejzajímavější odpovědˇ: 

Já ne ale někteří z mé rodiny ano. 

Naučil ses nebo jsi začal dělat něco nového přes 

karanténu? 

Nejčastější odpovědˇ: 

Ne. 

Nejzajímavější odpovědˇ: 

Naučila jsem se víc si vážit času. 

 

Učitelka se ptá:  A těšíte se do školy? 

Nejčastější odpovědˇ: Nejzajímavější odpovědˇ: 

 

Své odpovědi zašlete Kačce😊, v příštím čísle se dozvíte výsledek. 

 



Z březnového vydání Třídního měsíčníku – 4.A 

náměty 

           

pozvánka    Masopust – lidová tradice       začíná jaro 

na karneval       popis osoby, popis výroby masky        vyprávění      

                                           (popis pracovního postupu) 


