
V. A 

TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2021/2022 

Třídní učitelka: Mgr. Danuše Kozánková 

 
TÝDEN: 29. listopadu 2021 – 3. prosince 2021 

INFORMACE PRO RODIČE: 

Prosím o pravidelnou kontrolu elektronické žákovské knížky. 

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

Prosím o psaní omluvenek do elektronické žákovské knížky. Také veškerou komunikaci směřujte do 

elektronické žákovské knížky. 

V PONDĚLÍ 29. LISTOPADU 2021 PROBĚHNE TESTOVÁNÍ -  COVID 19.  

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
 

 

A B C 

 

Probrané učivo: 
Zdvojené souhlásky, předpony s, z, vz + opakování učiva 4. ročníku 
Učebnice po str. 36 
PS po str. 19 
Procvičování pravopisu po str. 17 
 

Budeme probírat: 
Předpony s, z, vz, přeložky s,z + opakování učiva 4. ročníku 
Učebnice po str. 39 
Napiš do sešitu: učebnice str. 36/cv. 5, učebnice str. 37/cv. 8, 
učebnice str. 38/cv. 1, učebnice str. 38/cv. 5 
PS po str. 20 
Procvičování pravopisu po str. 19  
Ve středu si napíšeme diktát. 
V pátek 3. 12. 2021 si napíšeme opakování z jazyka českého – zdvojené 
souhlásky. 
 

Čtení – přečti si jednu kapitolu a do sešitu čtení napiš, o čem byla. 
 

Sloh – Napiš popis pohádkové postavy. Pracuj podle  

1. Název postavy 

2.  Jak pohádková postava vypadá?(výška, vzhled, …) 

3.  Jaké má vlastnosti? 

4. Ve které pohádce vystupuje? 

5.  Napiš 8 – 10 vět. 
 

 

ANGLIČTINA 
 

 
 

Skupina Mgr. Marcely Fojtíkové 
 
1C – Birhdays 
Procvičování přivlastňování 
 
1D – Hurry up! 
Slovní zásoba: školní předměty, dny v týdnu 
Čtení a poslech příběhu: Hurry up! 
Hodiny – What´s the time? 
 
Skupina Mgr. Střelcové 
 
Učebnice: U1 D Hurry up! - určování času + dny v týdnu, školní  
                                             Předměty 
                 str. 18 – Revision + opakování slovní zásoby U1 



 Stále opakujeme: 

 číslovky do 100 (psaní, výslovnost) 

 datumy (řadové číslovky, měsíce) 

 přivlastňovací zájmena 

 TO BE (časování slovesa TO BE) + jeho tvary (kladný tvar, zá-
porný tvar, otázka, krátká odpověď) 

                  
Učit se i psanou formu slovíček. Slovíčka si značíme v pracovním 
sešitě vzadu ve slovníčku. 
 
PS po str. 9 
 
Ve středu 1.12. si napíšeme testík ze slovíček z U1!  

 
Každý týden píšeme krátké procvičovací testíky na doplňování tvarů 

slovesa TO BE. 😊 

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

MATEMATIKA 
 

1 2 3 

 

Probrané učivo: 
Převody jednotek objemu 
Učebnice po str. 30 
PS po str. 17 
Početník po str. 16 
 
Budeme probírat: 
Převody jednotek 
Učebnice po str.30 
Napiš do sešitu: učebnice str.32/cv. 6, učebnice str. 32/cv. 1, učebnice 
str. 33/cv. 9,16 
Početník po str. 17 
PS po str. 19 
 
V geometrii se učíme úhly, kružnice a kruh. 
Do geometrie máme pracovní sešit, budeme pracovat po str.8 
Do sešitu geometrie narýsuj dvě přímky a,b, které jsou  kolmé. Dále 
narýsuj dvě přímky o,p, které jsou rovnoběžné. Narýsuj kružnici k(S, 
r = 3 cm) 
 
V úterý si napíšeme desetiminutovku – převody jednotek 
 

 

PŘÍRODOVĚDA 

 

Probírané učivo: Vesmír, Slunce 
Nové učivo: Výprava do vesmíru – učebnice str. 26,27 přečíst. 
Do sešitu si napiš nadpis souhvězdí a jedno souhvězdí nakresli. 
Nauč se zpaměti jména 8 planet. 
 

 

VLASTIVĚDA                

 

 

Budeme probírat: Obrození měšťanské společnosti – učebnice str. 25-27 
Práce do sešitu – učebnice str.27/ odpověz na otázky. Stačí 
jednoduché odpovědi, používej učebnici vlastivědy. 
 

 


