
V. A 

TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2021/2022 

Třídní učitelka: Mgr. Danuše Kozánková 

 
TÝDEN: 6. prosince 2021 – 10. 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 6. PROSINCE 2021 PROBĚHNE TESTOVÁNÍ -  COVID 19.  

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 
 

JAZYK ČESKÝ 
 

 

A B C 

 

 

Probrané učivo: 
Předpony s, z, vz + předložky s, z a opakování učiva 4. ročníku 
Učebnice po str. 38 
PS po str. 20 
Procvičování pravopisu po str. 19 
 

Budeme probírat: 
Předpony s, z, vz, přeložky s,z + opakování učiva 4. ročníku 
Učebnice po str. 39 
Napiš do sešitu: učebnice str. 39/cv. 7, učebnice str. 3/cv. 9, učebnice 
str. 39/cv. 10 
PS po str. 21 
Procvičování pravopisu po str. 22  
Ve středu si napíšeme diktát. 
 

Čtení – Najdi si na internetu zimní básničku. Do sešitu čtení opiš 1. 
sloku a tu se i nauč. Inspiraci můžeš najít: 
https://www.predskolaci.cz/category/basnicky-rikanky/zimni-basnicky 
https://cz.pinterest.com 
 

Sloh – PS str. 18/ reklama 
 

 

ANGLIČTINA 
 

 

 
 

 

Skupina Mgr. Marcely Fojtíkové 
 

1D – Hurry up! 
Hodiny – What´s the time? 
(past – po, quarter past – čtvrt po, half past – půl po, to – do, quarter to – 
čtvrt do, o´clock – hodin, am – hodiny od půlnoci do poledne, pm – hodiny 
od poledne do půlnoci, např. 5 am – 5 hodin ráno, 5 pm – našich 17.00 
nebo 5 odpoledne) 
 

Doufám, že prezentace k vysvětlení hodin vám půjde spustit. 😊  

DUM - hodiny - 

prezentace TO, PAST, AM, PM.pptx
 

 

Procvičování v pracovním sešitě str. 8 – 9 
 

Opakování lekce 1 – učebnice str. 18, pracovní sešit str. 10 - 11 
 
Skupina Mgr. Střelcové 
 
Učebnice:   Revision + opakování slovní zásoby U1 
                   U2 – At home – nová slovíčka !!! 
 

https://www.predskolaci.cz/category/basnicky-rikanky/zimni-basnicky


 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 

V pátek 10.12. testík – What´s the time? 
 

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, obsahu 
Učebnice po str. 33 
PS po str. 18 
Početník po str. 16 
 

Budeme probírat: 
Převody jednotek 
Učebnice po str.35 
Napiš do sešitu: učebnice str.40/cv. 34, učebnice str. 42/cv. 47, 
učebnice str. 42/cv. 52, učebnice str. 43/cv. 61 
Početník po str. 17 
PS po str. 21 
 

V geometrii se učíme vzájemnou polohu kružnic. 
Do geometrie máme pracovní sešit, budeme pracovat po str.8 
Do sešitu geometrie vypracuj z učebnice str. 39/cv. 1,2,3 
 

V úterý si napíšeme desetiminutovku – převody jednotek objemu. 
 

V pátek 10.12.2021 si napíšeme test z geometrie. Procvičujte kolmé a 
rovnoběžné přímky, osu úsečky. 
 

 

PŘÍRODOVĚDA 

 

 

Probírané učivo: Vesmír, Slunce, Galaxie, Sluneční soustava 
Nové učivo: Výprava do vesmíru – učebnice str. 28 přečíst. 
Podívej se na video: 
https://decko.ceskatelevize.cz/video/e318294340210006 
 

https://decko.ceskatelevize.cz/video/e318294340210007 
  
Ve čtvrtek 9.12.2021 si napíšeme test. Zopakujte si: Člověk a energie, 
půda. 
 

 

VLASTIVĚDA                

 

 

Budeme probírat: Z poddaného člověka občan – učebnice str. 28 
 

V pondělí 6. 12. 2021 si napíšeme test, zopakujte si: Život na vesnici, 
manufaktury a první stroje. 
https://www.youtube.com/watch?v=ty7z4mEKAYI 
 

 

https://decko.ceskatelevize.cz/video/e318294340210006
https://decko.ceskatelevize.cz/video/e318294340210007
https://www.youtube.com/watch?v=ty7z4mEKAYI

