
V. B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Alena Hrbáčková 

 
TÝDEN: 19. října – 23. října 2020 

 

INFORMACE PRO RODIČE:  

Rozvrh výuky online jsem zaslala všem na EŽK. 

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 
 

Po – Zdvojené souhlásky 
Uč. str.29, přečíst si modré rámečky, velmi důležité 
PS str.19 splnit úkoly podle zadání 
Út 
Uč. str. 30, cv. 5, 6, 7(písemně první část) 
PS str.20 
St 
Uč. str. 30, cv. 8, 9 
PS str.21 
Čt – Přídavná jména odvozená příponou -ský 
Uč.str. 31, přečíst si modrý rámeček, velmi důležité 
PS str. 22 
Pá 
Uč.str.32, cv. 3, 4, 5, str. 33 
PS str. 23 - dokončit 
 
Opakování učiva 4. ročníku 
Obojetné souhlásky. Vyjmenovaná slova 
Koncovky podstatných jmen 
Shoda přísudku s podmětem 
 

 

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

Skupina Mgr. Marcely Fojtíkové a Mgr. Lenky Bělaškové: 

Úterý:  

Kontrola práce z pracovního sešitu zadané na hodinu v pátek 16.10. 

Dokončení lekce 1 

Čtvrtek: 

Slovní zásoba 2a, 2b 

Názvy státu 

Sloveso TO BE – všechny osoby – kladné a záporné tvary – úvod 

Pátek: 

Samostatná práce – slovní zásoba 2a, 2b, pracovní sešit str. 12, cv. 1, 2 
 

MATEMATIKA 
 

 

1 2 3 
 

Opakování učiva 4. ročníku 
Písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení do milionu. 
 
Po – Asociativní zákon pro sčítání, násobení 
PS str. 21, 22 
Út – Pořadí výpočtů 
PS str. 23, 24 
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Matematické minutovky str.2 
St –Geometrie – Sítě těles 
PS str.26 
(Matematické minutovky str.3,4) 
Čt 
PS str.27 
Matematické minutovky str.5,6 
Pá 
PS str.29 
Matematické minutovky str.7, 8 
 
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)!!!! 

 

PŘÍRODOVĚDA 

 

Člověk a vesmír  
Země, Měsíc 
Střídání dne a noci, roční období 
Výzkum vesmíru 
 
Podmínky života na Zemi (str.9) 
Vznik života na Zemi 
Sluneční záření 
Vzduch 
 
Zápisy pošlu 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. (uč. str. 18) 
Manufaktury a první stroje (uč. str. 22,23) 
 
Zápisy pošlu na EŽK. 
 
Na písemné práce se stačí připravovat ze sešitu a nahlášeny jsou předem.  

INFORMATIKA

 

Používání aplikace Microsoft Office Teams 

 


