
IV. B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2021/2022 

Třídní učitelka: Mgr. Alena Hrbáčková 

 
TÝDEN: 27. září – 1. října 2021 

 

INFORMACE PRO RODIČE: 

Prosím o pravidelné sledování elektronické ŽK. Posílám zde veškeré informace. 

Prosím o omlouvání žáků přes elektronickou ŽK a do omluvného listu. 

Děti si ve škole nenechávají věci, na vyučování se chystají podle rozvrhu hodin. 

Ve středu půjdeme v rámci výuky do knihovny na besedu. 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ  
 

 

A B C 
 

Opakování učiva: 
Samohlásky, souhlásky. Věta, slovo, slabika. Párové souhlásky. Slovní 
druhy. Vyjmenovaná slova. Slovní druhy. 
 
Nauka o slově 
Slova jednoznačná, mnohoznačná 
Slova souznačná a protikladná 
Slova spisovná a nespisovná 
Slova citově zabarvená 
 
Učebnice po str. 12 
PS po str.13 
 
Každé úterý budeme psát diktát. 

ANGLIČTINA 
 

 
 
 

Skupina Mgr. Střelcové 
  
Opakování učiva ze 3. ročníku. 

Opakování slovní zásoby – colours, numbers, feelings, pets, parts of the 
body, family, clothes etc. 
 
Opakování – I am, he/she is, I have got, She/He has got 
 
U9 – Bug café (nová slovíčka) 

 I like, I don´t like 

 Otázka: What do you like? 
 

Skupina Mgr. Marcely Fojtíkové 
 
Opakování učiva ze 3. ročníku: 
Oblečení – Clothes 
Přivlastňování 
 
Jídlo – Food 
Slovní zásoba 
Vazba: I like, I don´t like …. 

MATEMATIKA 
 
 

1 2 3 
 

Opakování 
Malá násobilka. Sčítání a odčítání. Čísla do tisíce. Zaokrouhlování. 
 

Násobení jednociferného a dvojciferného čísla  
PS str. 13,14,16,17 
 

Geometrie: bod, přímka, úsečka, polopřímka, tělesa 



PŘÍRODOVĚDA 

 

Příroda živá a neživá  
Ekosystém 
Houby, pravidla sběru hub 
Rostliny – vlastnosti rostlin (po str. 9) 
 
Na písemnou práci se stačí připravovat ze sešitu, bude oznámena včas,  
a proto je potřeba, aby si žáci v případě absence učivo dopsali. 

VLASTIVĚDA                
 

 

Česká republika 
Mapy a plány 
Měřítko mapy, vysvětlivky (str. 17-19) 
Plány 
Orientace v krajině (str. 19-22) 
 
Na písemnou práci se stačí připravovat ze sešitu, bude oznámena včas,  
a proto je potřeba, aby si žáci v případě absence učivo dopsali. 

 


