
V. B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Alena Hrbáčková 

 
TÝDEN: 22. března – 26. března 2021 

 

INFORMACE PRO RODIČE: 

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, koncovky podstatných jmen 
- přídavná jména – druhy přídavných jmen, skloňování přídavných jmen tvrdých, 
měkkých a přivlastňovacích, koncovky přídavných jmen 
 
Zájmena – druhy zájmen  
 
Četba vlastní knihy 

 

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

Skupina Mgr. Marcely Fojtíkové a Mgr. Lenky Bělaškové 

Lekce 4 
slovíčka 4c, 4d 
popis dne a volnočasových aktivit 
přítomný čas prostý - kladné a záporné tvary 
poslechy a čtení s porozuměním 

 

MATEMATIKA 
 

 

1 2 3 
 

Opakujeme: 
 
Pamětné i písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení 
Početní výkony s velkými čísly (přes milion) - písemné sčítání, odčítání, 
násobení a dělení 
Zaokrouhlování, slovní úlohy 
Dělení dvojciferným dělitelem! 
Aritmetický průměr 
Zlomky, desetinné zlomky 
 
Desetinná čísla – čtení, znázornění a zobrazení, převádění desetinných zlomků na 
desetinná čísla a naopak, porovnávání desetinných čísel, zaokrouhlování 
Sčítání a odčítání desetinných čísel 
 
Geometrie  
Převody jednotek 
Konstrukce čtverce a obdélníku, výpočty obvodu!!! 
Konstrukce pravoúhlého trojúhelníku, druhy trojúhelníků, trojúhelníková 
nerovnost, konstrukce trojúhelníku, obvod trojúhelníku 
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PŘÍRODOVĚDA 

 

Člověk 
 
Člověk - společné znaky s ostatními živočichy 
 
Lidské tělo a jeho ochrana 
Kostra, správné držení těla, úrazy   
Svalová soustava 
 
Na písemné práce se stačí připravovat ze sešitu a nahlášeny jsou předem.  

 

VLASTIVĚDA 

 

 
Česká republika jako součást Evropy 
 
Kraje České republiky 
Královéhradecký kraj 
Pardubický kraj 
 
Kraj Vysočina 
 
Na písemné práce se stačí připravovat ze sešitu a nahlášeny jsou předem.  

 
INFORMATIKA

 

 
 
Práce s textem a vkládání obrázků 

 

 
PRACOVNÍ 
VÝCHOVA 

Téma měsíce března: Péče o pokojové rostliny 

 Pěstování a péče o pokojové rostliny 

 Příprava na Velikonoce 

 
HUDEBNÍ 
VÝCHOVA 

 
Hra na hudební nástroj – kdo hraje na hudební nástroj, poctivě trénuje, ostatní si 
zkusí hru alespoň na dětské nástroje – flétnu, kytaru, foukací harmoniku. 
 
 
Pohybový doprovod znějící hudby – pusť si svoji oblíbenou hudbu a zkus si na ni 
vymyslet taneční kreaci.  
 

 
VÝTVARNÁ 
VÝCHOVA 

 
Téma měsíce března: Proměny přírody v jarním čase 

 Změny v přírodě – libovolná technika 

 Pokojové rostliny – kresba, malba 

 Velikonoce – zvyky, tradice 

Práce s fotoaparátem – postup najdete na EŽK 
 

 
TĚLESNÁ 
VÝCHOVA 

 
Další cvičení na doma jsou cviky na rovnováhu, vyberte se každý den pár cviků, ne všechny a 
vyzkoušejte je. Uvidíte, že tréninkem se budete jen a jen zlepšovat 
https://www.youtube.com/watch?v=EhvI4KdFPdQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EhvI4KdFPdQ

