
IV. A 

TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Danuše Kozánková 

 
TÝDEN: 21. září 2020 – 25. září 2020 

 

INFORMACE PRO RODIČE: 

V pondělí 21. září končí pro děti výuka plavání. Od úterý 22. září se učíme podle běžného rozvrhu 

hodin. Od středy 23. září 2020 budou mít děti  tělesnou výchovu. Prosím, aby si děti na TV přinesly 

cvičební úbor a obuv. V pondělí 21.9.2020 v 17:00 se v ŠJ Hradská uskuteční jednání Rady rodičů 

Spolku rodičů při 9. ZŠ Zlín /schůzka pro třídního důvěrníka/. 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
 

 

A B C 

 

Práce z minulého týdne: 
Opakování učiva 3. ročníku- procvičování pádových otázek, vyjmenovaných slov a 
sloves. 
 učebnice po str. 5 
 PS str. 2/cv.1 
 Procvičování pravopisu str. 2 - ú, ů, u, strana 3/ 1. sloupeček 
Plán na další týden: 
Učebnice po str. 7 ( bez slohového učiva) 
Procvičování pravopisu po str. 5 
PS po str. 5 
 
Každou středu budeme psát diktát!!!!!! 

 
ANGLIČTINA 

 

 

 
 

Skupina paní učitelky Fojtíkové: 
 
U8 – Clothes (nová slovíčka) 

 Přivlastňování (Kat´s jacket, Spike´s shoes ….) 
 
Opakování: slovní zásoba učiva 3. ročníku. 

 Číslovky do 20 

 Pocity, tělo, rodina 

 Sloveso HAVE GOT, BE  
 
Skupina paní učitelky Střelcové: 
 
U8 – Clothes (nová slovíčka) 

 Přivlastňování (Kat´s jacket, Spike´s shoes ….) 
 
Opakování: slovní zásoba učiva 3. ročníku. 

 Číslovky do 20 

 Pocity, tělo, rodina 

 Sloveso HAVE GOT, BE  
 

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 

 

Práce z minulého týdne: 
Prosím o procvičení malé násobilky. 
 Procvičujeme dělení se zbytkem, písemné sčítání, odčítání a slovní úlohy. 
 PS str. 3,4, 5, 6 
 Matematické minutovky str. 1 
 

Práce na další týden: 
PS po str. 10, včetně geometrického učiva 
Stále procvičujeme násobilku, dělení se zbytkem, slovní úlohy 
Každý čtvrtek budeme psát desetiminutovku !!!!!!! 



PŘÍRODOVĚDA 

 

Probíráme učivo Houby  
PS po str. 5 
 
Na písemné práce se děti budou učit podle zápisů ze sešitu.  
 

 

VLASTIVĚDA                

 

Členění území ČR – obec, kraj, krajské město, vesnice, město 
 
 
Na písemné práce se děti budou učit podle zápisů ze sešitu 

 


