
V. B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Alena Hrbáčková 

 
TÝDEN: 23. listopadu – 27. listopadu 2020 

 

INFORMACE PRO RODIČE: 

Rozvrh distanční výuky jsem zaslala všem na EŽK a naleznete ho i na stránkách školy. 

Učivo si žáci mohou opakovat na těchto stránkách: www.skolakov.eu , www.onlinecviceni.cz, 

www.pravopisne.cz  a www.rysava.websnadno.cz 

I nadále platí: pokud byste si s něčím nevěděli rady, můžete se na mě obrátit přes elektronickou žákovskou 

knížku nebo přes školní e-mail hrbackova@9zszlin.cz.  

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ  
 

 

A B C 
 

Po – Skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně 
Opakování probraného učiva 
Uč. str. 42, 44 
PS str. 34, 35, 37 - 39 
Út – Skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně 
Opakování probraného učiva 
Uč. str. 42, 44 
PS str. 34, 35, 37 - 39 
St – Pravopis i, í/y,ý po obojetných souhláskách 
Uč. str. 45 - 49 
PS str. 40 - 43 
Čt – Pravopis i, í/y,ý po obojetných souhláskách 
Uč. str. 45 - 49 
PS str. 40 - 43 
Pá – Pravopis i, í/y,ý po obojetných souhláskách 
Uč. str. 45 - 49 
PS str. 40 - 43 
 

 

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

Skupina Mgr. Marcely Fojtíkové a Mgr. Lenky Bělaškové: 

Úterý: 
Sloveso TO BE - otázka a krátká odpověď: procvičování 
Dny v týdnu: opakování 
Tázací zájmena: slovní zásoba 
 
Čtvrtek: 
Tázací zájmena 
Otázky s tázacími zájmeny 
Čtení a poslech s porozuměním 
 
Pátek: 
Otázky s tázacími zájmeny: procvičování 

 

MATEMATIKA 
 

 

1 2 3 
 

Opakování učiva 4. ročníku 
Písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení do milionu. 
 
Po – Přirozená čísla větší než milion 
Matematické minutovky str. 9, 10 
PS str. 51 
Út – Přirozená čísla větší než milion 
PS str. 52 
Matematické minutovky str. 11 
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St – Geometrie – Převody jednotek délky 
PS str. 60 – obvod čtverce, obdélníku, trojúhelníku 
Matematické minutovky str. 29 
Čt – Přirozená čísla větší než milion 
PS str. 53 
Matematické minutovky str. 11, 12 
Pá - Přirozená čísla větší než milion 
PS str. 54 
 
Geometrie  
Bod, přímka – rovnoběžky, kolmice, polopřímka, úsečka 
Druhy čar 
Tělesa – sítě těles 
Převody jednotek 
 
Obvody trojúhelníku, čtverce, obdélníku. Zapamatovat si vzorečky! 
Trojúhelník: o = a + b + c, čtverec: o = 4 x a, obdélník: o = 2 x (a + b)!!!! 

 

PŘÍRODOVĚDA 

 

Člověk a vesmír (Země, Měsíc, střídání dne a noci, roční období, výzkum vesmíru) 
Podmínky života na Zemi (vznik života na Zemi, sluneční záření, vzduch, voda) 
 
Rozmanitost života na Zemi  
Podnebné pásy 
Tropický, subtropický pás  
Mírný pás (uč. str. 39 - 40) 
 
Zápisy posílám na EŽK. 
 
Na písemné práce se stačí připravovat ze sešitu a nahlášeny jsou předem.  

 

VLASTIVĚDA 

 

Vláda Habsburků 

Na volný list papíru nebo na výkres (můžeš slepit dva i více dohromady) si začni tvořit 
časovou osu důležitých událostí v době vlády Habsburků. Zapisuj probrané události, nechej si 
místo na události dosud neprobrané. Svoji práci můžeš doplnit obrázky k historickým 
událostem. Vybírej události, které považuješ za důležité.  
 
Baroko 
Jan Amos Komenský 
Osvícenství – vláda Marie Terezie 
Vláda Josefa II. 
Manufaktury a první stroje  
Národní obrození  
Revoluční rok 1848  
Kulturní život 19. století  
První světová válka  
 
Vznik Československé republiky (uč. str. 38 – 42) 
 
Zápisy posílám na EŽK. 
 
Na písemné práce se stačí připravovat ze sešitu a nahlášeny jsou předem.  

INFORMATIKA

 

Používání aplikace Microsoft Office Teams 
 

VÝTVARNÁ 
VÝCHOVA 

Namaluj si obrázek s podzimním námětem – stromy bez listí 



HUDEBNÍ 
VÝCHOVA 

Úkoly na listopad jsou uvedeny v EŽK 
Česká hymna – Dějiny udatného českého národa – podívej se na tento díl! 
https://www.youtube.com/watch?v=EIEZRc8ikBQ 

TĚLESNÁ 
VÝCHOVA 

Zkuste si každý den ujít 3 000 kroků pro své zdraví. Kdo má chytré hodinky, má 
počítání jednodušší. Ostatní si počítají sami. 
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/13433515287-cviceni-se-
lvicaty/220553110050057 
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/13433515287-cviceni-se-
lvicaty/220553110050058 
 

PRACOVNÍ 
VÝCHOVA 

Vytvoř si libovolný výrobek z přírodnin (šípky, kaštany, šišky, žaludy) 
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