
IV. B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2021/2022 

Třídní učitelka: Mgr. Alena Hrbáčková 

 
TÝDEN: 18. října – 22. 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. 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ  
 

 

A B C 
 

Opakování učiva: 
Párové souhlásky. Měkké, tvrdé a obojetné souhlásky. Slovní druhy. 
Vyjmenovaná slova. 
 
Stavba slova 
Kořen, předpona, přípona 
 
Předložky a předpony  
Učebnice po str. 21 
PS po str. 18 
 
Vyjmenovaná slova 
Učebnice str. 22, 23 
PS str. 19,20 
 
Každé úterý budeme psát diktát. 

ANGLIČTINA 
 

 
 
 

 
Skupina Mgr. Střelcové 
  
Opakování učiva ze 3. ročníku. 

 
U9 – Bug café (Food - nová slovíčka) 
 

 I like, I don´t like 

 Otázka: What do you like? 

 What do you like for breakfast (lunch, dinner)? 
 

Budeme číst na známky Sports Star food (uč. str. 44) 
 
PS str. 45 
 
Skupina Mgr. Marcely Fojtíkové 
 
Jídlo – Food – procvičování slovní zásoby – ústně i písemně 
Vazba: I like – mám rád,  I don´t like – nemám rád, Do you like….? – Máš 
rád…? 
Čtení s porozuměním: Sports Star food 
Otázka a odpověď: What do you like for breakfast, lunch, dinner? 



MATEMATIKA 
 
 

1 2 3 
 

Opakování 
Malá násobilka. Sčítání a odčítání. Čísla do tisíce. Zaokrouhlování. 
 
Násobení jednociferného a dvojciferného čísla 
Dělení čísla dvojciferného číslem jednociferným  
Tucet 
PS str. po str. 25 
 
Geometrie: bod, přímka, úsečka, polopřímka, tělesa 

PŘÍRODOVĚDA 

 

Rostliny – vlastnosti rostlin 
Dělení rostlin 
Rostliny výtrusné 
Rostliny semenné – kořen, stonek. list, květ (uč. str. 11,12) 
 
Na písemnou práci se stačí připravovat ze sešitu, bude oznámena včas,  
a proto je potřeba, aby si žáci v případě absence učivo dopsali. 

VLASTIVĚDA                
 

 

Orientace v krajině (str. 19 - 22) 
 
Česká republika jako součást Evropské unie 
Obyvatelé ČR  
Kraje a krajská města (str.7, 8, 9) 
 
Na písemnou práci se stačí připravovat ze sešitu, bude oznámena včas,  
a proto je potřeba, aby si žáci v případě absence učivo dopsali. 

 


