
V. B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Alena Hrbáčková 

 
TÝDEN: 11. ledna – 15. ledna 2020 

 

INFORMACE PRO RODIČE: 

V úterý 12. 1. 2021 se uskuteční on-line třídní schůzky. Podrobné informace budou zveřejněny na stránkách školy a 

zároveň je rodiče obdrží přes elektronickou žákovskou knížku. 

Prosím o pravidelnou kontrolu elektronické žákovské knížky (alespoň 2x týdně). 

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.  

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ  
 

 

A B C 
 

Opakujeme: 
 
- zdvojené souhlásky 
- předpony s-, z-, vz- 
- skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně 
- pravopis i,í/y,ý po obojetných souhláskách 
 
Slovní druhy  
Podstatná jména - rod, číslo, pád, vzor 
 
Josef Lada – život a tvorba  
Ilustrace Josefa Lady 

 

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

Skupina Mgr. Marcely Fojtíkové a Mgr. Lenky Bělaškové 

Pets - procvičování slovní zásoby 

Tvoření otázek a krátkých odpovědí se slovesem HAVE GOT - cvičení 

 

Mut´s present 

Slovosled přídavných jmen 

Popis věcí pomocí přídavných jmen a slovesa HAVE GOT 

 

Dokončení a procvičení částí 3B a 3C v učebnici i pracovním sešitě. 
 

MATEMATIKA 
 

 

1 2 3 
 

Opakujeme: 
- písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení 
 
Dělení dvojciferným dělitelem! 
 
Početní výkony s velkými čísly (přes milion) - písemné sčítání, odčítání, 
násobení a dělení 
Zaokrouhlování 
Slovní úlohy 
 
Geometrie  
Převody jednotek 
Konstrukce čtverce a obdélníku, výpočty obvodu!!! 
Konstrukce pravoúhlého trojúhelníku, druhy trojúhelníků 
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PŘÍRODOVĚDA 

 

Půda 
 
Horniny a nerosty  
 
1. nerudní suroviny 
 
2. rudy  
 
Na písemné práce se stačí připravovat ze sešitu a nahlášeny jsou předem.  

 

VLASTIVĚDA 

 

Poválečný vývoj 
Od totalitní moci k demokracii 
Shrnutí učiva z českých dějin 
 
Česká republika jako součást Evropy (na toto učivo si připravíme druhý díl 
vlastivědy „červená kniha“) 
 
Mapa České republiky  
Kraje české republiky 
 
Na písemné práce se stačí připravovat ze sešitu a nahlášeny jsou předem.  

INFORMATIKA

 

Program Microsoft Office – Word 
Psaní na klávesnici, ukládání a posílání dokumentů 

PRACOVNÍ 
VÝCHOVA 

V průběhu měsíce ledna budeme pracovat se stavebnicemi. Zkuste si vytvořit  
libovolnou stavbu podle návodu. 

HUDEBNÍ 
VÝCHOVA 

Pohybový doprovod znějící hudby – pusť si svoji oblíbenou hudbu a zkus si na ni 
vymyslet taneční kreaci.  

VÝTVARNÁ 
VÝCHOVA 

Téma měsíce ledna: Ladovská zima  
  
Obrázky podle ilustrací Josefa Lady – volitelná technika  
  
Lidé a zvířata v zimě – různé techniky 

TĚLESNÁ 
VÝCHOVA 

Úkol do TV je zadán na elektronické žákovské knížce. 

 


