
V. B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Alena Hrbáčková 

 
TÝDEN: 12. října – 16. října 2020 

 

INFORMACE PRO RODIČE:  

 

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.  

 

Vybíráme příspěvek na Radu rodičů za I. pololetí 250 Kč. Všem, kteří peníze již poslali, děkuji. 

 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ  
 

 

A B C 
 

Slovo a jeho stavba 
Tvoření slov – odvozování slov příponami a předponami, změny při odvozování slov 
Souhláskové skupiny na styku předpony nebo přípony a kořene 
Zdvojené souhlásky 
 
Opakování učiva 4. ročníku 
Obojetné souhlásky. Vyjmenovaná slova 
Koncovky podstatných jmen 
Shoda přísudku s podmětem 
 

 

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

Skupina Mgr. Marcely Fojtíkové a Mgr. Lenky Bělaškové: 

- stále opakování slovní zásoby lekce 1 

- množné číslo pravidelných a nepravidelných podstatných jmen 

- vazba There is/are … - popis obrázků 

- jména a tituly: Mr Black, Mrs Black, Miss Black, Ms Black 

- opakování lekce 1 – učebnice str. 14 a pracovní sešit str. 10 - 11 

  
 

MATEMATIKA 
 

 

1 2 3 
 

Opakování učiva 4. ročníku 
Písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení do milionu. 
 
Zlomky – zápis zlomků, výpočet části z celku 
Dělení se zbytkem 
Zaokrouhlování čísel 
Pořadí výpočtů 
 
Geometrie  
Bod, přímka – rovnoběžky, kolmice, polopřímka, úsečka 
Druhy čar 
Tělesa 
 
Obvody trojúhelníku, čtverce, obdélníku. Zapamatovat si vzorečky! 
Trojúhelník: o = a + b + c, čtverec: o = 4 x a, obdélník: o = 2 x (a + b)!!!! 

mailto:hrbackova@9zszlin.cz


 

PŘÍRODOVĚDA 

 

Člověk a vesmír  
Země, Měsíc 
Střídání dne a noci, roční období 
Výzkum vesmíru 
 
Podmínky života na Zemi 
Vznik života na Zemi 
Sluneční záření 
 
Na písemné práce se stačí připravovat ze sešitu a nahlášeny jsou předem.  
 

 

VLASTIVĚDA 

 

 
Vláda Habsburků 
Baroko 
Jan Amos Komenský 
Osvícenství – vláda Marie Terezie, Josefa II. 
Manufaktury a první stroje  
 
Na písemné práce se stačí připravovat ze sešitu a nahlášeny jsou předem.  
 
 

INFORMATIKA

 

Přihlášení do Teams 
Základní využití pro distanční výuku 

 


