
V. B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Blanka Střelcová 

 
TÝDEN:   11. října – 15. října 2021 

 

 Prosím o pravidelné sledování eŽK. Zde posílám veškeré informace. 

 Prosím o omlouvání absence žáků přes eŽK. 

 Prosím o kontrolu pomůcek do vyučování (děti často zapomínají sešity, 

pomůcky do geometrie, do pracovní výchovy jim chybí nůžky, barevné papíry, 

lepidla). Velmi často řešíme zapomínání domácích úkolů (úkoly dostávají děti 

každý den, kromě pátku).  

 Prosím o aktualizaci údajů k Teamsům.    

                                                                        Moc Vám děkuji za spolupráci. 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ  
 

 

A B C 
 

Probírané učivo: Opakování učiva 4. ročníku (vyjmenovaná slova, 
koncovky podstatných jmen, psaní ú,ů, psaní velkých písmen) 
 

 Stavba slova 

 Slova příbuzná 

 Předpona x předložka 

 Souhláskové skupiny na rozhraní předpony a kořene (zdvojené 
souhlásky) 

 
PS po str. 14 
Procvičování pravopisu po str. 11, 12, 13 
 
V tomto týdnu budeme opakovat zejména koncovky podst. Jmen a 
koncovky u sloves.  
 
Prosím o obalení sešitů a učebnic. 

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

Skupina paní učitelky Střelcové: 
 

Učebnice: U1 – Me 
                         1A In the plagyround  !!!! nová slovíčka !!!! 
 

 TO BE (časování slovesa TO BE) 
                  
Stále opakujeme – uč. str. 4 – 7 (bude testík 15. 10. – jednoduché věty. 
Budeme procvičovat i do sešitu AJ.) 
 

Učit se i psanou formu slovíček. Slovíčka si značíme v pracovním 
sešitě vzadu ve slovníčku. 
 
PS po str. 3 
 

 Založit si portfólio - složka a v ní euroobaly na materiály do AJ!!! 
 

Skupina paní učitelky Šimperské: 

 
Opakování číslovek 
Opakování pokynů a rozkaz. způsobu, 
Opakování can/can´t 



Učebnice: str. 9  – The alphabet, spelling 
 

 TO BE (časování slovesa TO BE) 
 
Slovní zásoba: Introduction – opakovat na test !!! 
 
Stále opakujeme:  BE, HAVE GOT, CAN, LIKE, vazby THERE IS/ARE 
(kladná věta, záporná věta, otázky a odpovědi) 
 
Učit se i psanou formu slovíček. Slovíčka si značíme v pracovním 
sešitě vzadu ve slovníčku. 
 
Založit si portfólio - složka a v ní euroobaly na materiály do AJ!!! 
 

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

Probírané učivo: Opakování učiva 4. ročníku (malá, velká násobilka, 
dělení, zaokrouhlování, sčítání a odčítání do milionu) 
 

 Zlomky – výpočet částí z celku 
 
PS po str. 11 
Početník č. 1 str. 24, 25 
 
V tomto týdnu budeme opakovat zejména pamětné násobení a dělení! 
 
 
Geometrie – Opakování základních geo. pojmů (rovina, bod, úsečka, 
polopřímka, přímka) 

 Vzájemná poloha přímek (úseček, polopřímek) 
 
PS po str. 4     
 
GEOMETRIE bývá vždy ve středu. (Potřebujeme 2 pravítka – alespoň 
jedno s ryskou, ostrouhanou tužku č. 2 nebo 3, kružítko.) 
 

Prosím o obalení sešitů. 
 

 
PŘÍRODOVĚDA 

 

 

Vesmír 
 

Celý měsíc říjen budeme postupně probírat kapitolu o vesmíru. Přečteme si 
v učebnici, popovídáme, koukneme na video, uděláme zápis do sešitu. Pro 
dobrovolníky je i možnost referátu na nějakou vesmírnou zajímavost. 
 

 

VLASTIVĚDA                

 

 
Baroko  
Jan Amos Komenský  
Osvícenství (uč. po str. 17) 
 
Písemné práce budou nahlášeny dopředu, bude stačit učit se pouze ze 
sešitu, proto prosím o dopsání učiva v případě absence. 

 


