
V. B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Alena Hrbáčková 

 
TÝDEN: 30. listopadu – 4. prosince 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 
 

Opakujeme: 
 
- zdvojené souhlásky 
- předpony s-, z-, vz- 
- skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně 
 
Pravopis i,í/y,ý po obojetných souhláskách 
 

 

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

Skupina Mgr. Marcely Fojtíkové a Mgr. Lenky Bělaškové: 

Lekce 2 

 opakování slovní zásoby 2c, 2d 
 sloveso TO BE - kladné tvary, zápory a otázky včetně otázek s tázacími zájmeny 
 cvičení na opakování lekce: Progress check v pracovním sešitě a Revision v 

učebnici 
 What´s your address? - slovní zásoba, odpověď na otázku 

 
 

MATEMATIKA 
 

 

1 2 3 
 

Opakujeme: 
- písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení 
 
Početní výkony s velkými čísly (přes milion) - písemné sčítání, odčítání, násobení a 
dělení 
Orientace na číselné ose, čtení velkých čísel 
Zaokrouhlování 
Slovní úlohy 
 
Geometrie  
Převody jednotek 
Konstrukce čtverce a obdélníku 
 
Obvody trojúhelníku, čtverce, obdélníku. Zapamatovat si vzorečky! 
Trojúhelník: o = a + b + c, čtverec: o = 4 x a, obdélník: o = 2 x (a + b)!!!! 
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PŘÍRODOVĚDA 

 

 
Člověk a vesmír (Země, Měsíc, střídání dne a noci, roční období, výzkum vesmíru) 
Podmínky života na Zemi (vznik života na Zemi, sluneční záření, vzduch, voda) 
 
Rozmanitost života na Zemi  
Podnebné pásy 
Tropický, subtropický, mírný pás  
 
Polární pás 
 
 
Na písemné práce se stačí připravovat ze sešitu a nahlášeny jsou předem.  

 

VLASTIVĚDA 

 

 
Revoluční rok 1848  
Kulturní život 19. století  
První světová válka  
Vznik Československé republiky 
 
Cesta k zániku ČSR  
 
 
Na písemné práce se stačí připravovat ze sešitu a nahlášeny jsou předem.  

INFORMATIKA

 

 
Používání aplikace Microsoft Office Teams 
 

 


