
 

IV. B 
TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Blanka Střelcová 

 
TÝDEN: 7. prosince – 11. prosince 2020 

V anglickém jazyce bude z důvodu hygienických opatření prozatím třída spojena.  
 
Vybíráme příspěvek Spolku rodičů při 9. ZŠ Zlín za 1. pololetí 2020/2021 ve výši 250 Kč. 
 
Do pracovní výchovy budeme ve středu 9. 12. potřebovat manikúrní nůžky. 
 

Prosím o pravidelné sledování e-ŽK.   

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ  
 

 

A B C 
 

                                                 
Probírané učivo: VYJMENOVANÁ SLOVA B, L, M, P, S 
 
PS po str. 28 
Procvičování pravopisu po str. 22 
 
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 

 

 
 
 

U10 – Animals (dokončení lekce) 

 Vazba there is, there are 

 Člen A/AN 

Christmas – rozšiřování slovní zásoby 

Znalost slovíček nutná. Ve čtvrtek 10. 12. píšeme testík z lekce 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) 



Prosím o kontrolu geometrických sešitů a pomůcek (děti často nemají sešity do 
geometrie, cvičení ze školy do sešitů nedodělávají, nenosí pravítka – 

potřebujeme 2 pravítka - pravítko s ryskou a rovné pravítko!) 
 
PS č. 1 (dokončení) 
Matematické minutovky po str. 20 
 
                        Každý týden píšeme 1 – 2 minutovky. 

 

PŘÍRODOVĚDA 

 

Probíráme téma: Ekosystém les  

  

Máme probráno téma: Lesní patra – kořenové, mechové, bylinné a 

keřové  

  

 Dětem budu kontrolovat pracovní sešity – práce při distanční výuce, 

dále také zápisy, které mají mít v sešitech. Sešity i pracovní sešity 

ohodnotím známkou. 
 

VLASTIVĚDA                

 

  
Orientace v krajíně 
 
Uč. po str. 20 
 

V pondělí 14. 12. budeme psát testík – Mapy a plány, Orientace v krajině. 
 

Prosím o kontrolu vlastivědných sešitů, některým dětem chybí zápisy z on-line 
výuky, i když na výuce byly přítomné???????????? 

 
 


