
IV. B 
TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Blanka Střelcová 

 
TÝDEN: 30. listopadu – 4. prosince 2020 

Děkuji všem dětem za vzorný přístup v on-line výuce.  Moc je chválím za práci, 
kterou odvedly.  Už se na všechny moc těším.  
 
V anglickém jazyce bude z důvodu hygienických opatření prozatím třída spojena.  
Vyučování probíhá podle rozvrhu hodin. 
 
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   
                                                  - pádové otázky 
                                                  - slovní druhy 
                                                  - stavba slova 
                                                 
 
Probírané učivo: VYJMENOVANÁ SLOVA B, L, M, P 
 
PS po str. 26 
Procvičování pravopisu po str. 20 
 
 
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 17. 1. 2021) 
 
Diktáty budeme psát vždy ve středu. 
Každý týden píšeme 1-2 pravopisná cvičení (doplňování, opis atd.) 
 

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

Skupina paní učitelky Střelcové a paní učitelky Šimperské: 
 

Opakování U10 – Animals 

 Vazba there is, there are 

 Člen A/AN 

Znalost slovíček nutná. Ve čtvrtek 3. 12. píšeme testík ze slovíček U10!!!! 

PS po str. 51 

 
MATEMATIKA 

 
1 2 3 

 

 
Probírané učivo: 
       - násobení jednociferného a dvojciferného čísla  
       - dělení čísla dvojciferného číslem jednociferným 
       - dělení se zbytkem 
       - písemné sčítání a odčítání do tisíce 
       - násobení a dělení do tisíce zpaměti 
       - násobení a dělení čísel 10, 100 



     
Geometrie – základní geometrické pojmy 
                     Krychle, jehlan, kvádr 
                     Vzájemná poloha přímek (kolmice, rovnoběžky) 
 
PS po str. 52 
Matematické minutovky po str. 20 
 
                        Každý týden píšeme 1 – 2 minutovky. 

 

PŘÍRODOVĚDA 

 

Probíráme téma: Ekosystém les 
 
Máme probráno téma: Živočichové 
 
Ve středu 2. prosince si napíšeme opakování z živočichů - učebnice str. 15-17.  

 

 

VLASTIVĚDA                

 

  
Mapy a plány 

 Měřítko mapy 

 Vysvětlivky mapy 
 

 Uč. po str. 19 
 

 
 


