
 

IV. B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Blanka Střelcová 

 
TÝDEN:   12. října – 16. října 2020 

 

Prosím o pravidelné sledování e-ŽK.  

Vybíráme příspěvek Spolku rodičů při 9. ZŠ Zlín za 1. pololetí 2020/2021 ve výši 250 Kč.  

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ  
 

 

A B C 
 

 
Opakování učiva z 3. ročníku – vyjmenovaná slova !!!stále opakujeme!!! 
                                                - pádové otázky 
                                                - slovní druhy 
 
Probírané učivo: Stavba slova – kořen, předpona, přípona 
                                                      předpona a předložka 
 
PS po str. 16 
Procvičování pravopisu str. 7, 8 
 
Povinná četba   

- Obrázky z českých dějin a pověstí (Adla Zdeněk, Černý Jiří, 

Zátka Pavel), popř. může být i jiná kniha pověstí pro děti 

- 1 libovolná kniha 

(Do 14. 12. 2020) 
 
Diktáty budeme psát vždy ve středu. 
Každý týden píšeme 1-2 pravopisná cvičení (doplňování, opis atd.) 
 

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

Skupina paní učitelky Střelcové: 
 
U9 – Bug café – nová slovíčka!!! 
 

 nové sloveso LIKE - I like. I don´t like. 

 Do you like ….? Yes, I do. 
                                  No, I don´t. 

 
PS po str. 43 
 
 
Skupina paní učitelky Šimperské: 
 
U9 – Bug café – nová slovíčka!!! 
 
Uč. str. 42 
PS str. 42 

V úterý 13. 10. píšeme test k lekci 8 

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 

 
Opakování učiva z 3. ročníku – početní operace s přirozenými čísly do 1000 
                                                - malá, velká násobilka 
                                                - zaokrouhlování 
Probírané učivo: 
       - násobení jednociferného a dvojciferného čísla  
       - dělení čísla dvojciferného číslem jednociferným 



  
Geometrie – základní geometrické pojmy 
                     krychle 
 
PS č. 1 str. 20 - 23 
Matematické minutovky str. 8 
 
Každý týden píšeme 1 – 2 minutovky. 

 
PŘÍRODOVĚDA 

 

 
Probíráme učivo:  

Rostliny – dělení rostlin – výtrusné rostliny 
  
Na písemné práce se děti budou učit podle zápisů ze sešitu.   
  
V příštím týdnu budeme probírat – rostliny – semenné rostliny  

 
 

VLASTIVĚDA                

 

  
Naše vlast – Česká republika – demokratický stát 
 
Uč. po str. 15 
 

Ve čtvrtek 15. 10. budeme psát testík – Kraje a krajská města (testík 
píšeme ze zápisu v sešitě vlastivědy) 

 


