
 

IV. B 
TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Blanka Střelcová 

 
TÝDEN: 14. prosince – 18. 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. 
 

Prosím o pravidelné sledování e-ŽK.   
 

Všem rodičům i jejich dětem přeji příjemné prožití vánočních svátků a v novém 

roce 2021 hlavně pevné zdraví, silnou imunitu a spoustu příjemných chvil.  

Děkuji všem za dosavadní spolupráci!  

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ  
 

 

A B C 
 

Probírané učivo: VYJMENOVANÁ SLOVA B, L, M, P, S, V, Z 
 
PS po str. 31 
Procvičování pravopisu 24, 25 
 
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 

 

 
 
 

U11 – My favourite things (nová slovíčka) 

 Vazba there is, there are 

 Otázky – Is there a……. in your room?  Are there ……. in your room? 

Krátká odpověď – Yes, there is. 

                               No, there isn´t.  

 Popis pokoje 

Christmas – rozšiřování slovní zásoby 

PS po str. 53 

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 
 

Po Novém roce budeme začínat v PS č. 2, který děti dostaly v září domů. 
 
                        Každý týden píšeme 1 – 2 minutovky. 

 

PŘÍRODOVĚDA 

 

Probíráme téma: Ekosystém les  

  

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

keřové a stromové  

  

Budeme probírat: Ekosystém les - živočichové  

  

  

Příští týden si děti, které nepsaly nějakou písemnou práci 

z přírodovědy, tuto práci dopíší.  

   

Vyberu si sešity ke kontrole, děti mají mít dopsány 

všechny zápisy. 
 

VLASTIVĚDA                

 

  
Orientace v krajině 
Způsoby orientace v krajině 
 
Uč. po str. 21 
 

V pondělí 14. 12. budeme psát testík – Mapy a plány (po str. 19) 
 

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

 
 


