
IV. A 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2021/2022 

Třídní učitelka: Mgr. Soňa Šipková 

 
TÝDEN: 3. ledna – 7. ledna 2022 

Informace pro rodiče: 

V pondělí 3.1.2022 a ve čtvrtek 6.1.2022 se budou testovat všichni žáci. Podrobnosti k testování 

včetně letáku pro rodiče k testování a trasování ve školách od ledna 2022 jsou uvedeny na 

webových stránkách školy. 

Omluvenky pište, prosím, do EŽK i do Omluvného listu.  

Prosím o sledování elektronické ŽK. Posílám zde informace. 

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

Vážení rodiče, přeji Vám i dětem do roku 2022 hodně štěstí a zdraví! 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ  
 

A B C 

Učebnice do str. 42 – Slovní druhy, Podstatná jména 
Stále opakovat a procvičovat Vyjmenovaná slova.  
Pracovní sešit do str. 34  
Procvičování pravopisu po str. 25  
Čítanka – přečíst si str. 58 - 76 - Zima  
Čtenářský deník – za 4. ročník přečíst a zapsat 5 knížek 

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

Skupina Mgr. Lenky Bělaškové 

Lekce 11 
- my favourite things – slovní zásoba  
- vazba There is/are… – kladné tvary, zápory, otázky a odpovědi  
- předložky IN a ON 

 

Prosím, opakujte si s dětmi slovíčka, včetně psané formy.  
 
Skupina Mgr. Marcely Fojtíkové 
 
Lekce 11 – My favourite things 
Procvičování slovní zásoby celé lekce, včetně předložek ON, IN 
Otázka a odpověď: Is there? Are there?  
Otázka a odpověď: How many … are there?  
My friend´s a monster, part 11 
Dokončení lekce 

 

MATEMATIKA 
 

1 2 3 
 

Pracovní učebnice 2. díl do str. 17 – Písemné sčítání a odčítání do 1 000, 
Přirozená čísla do milionu 
 

opakovat: Násobení a dělení do 1 000, Počítání se závorkami 
 

Geometrie: Rovnoběžky, konstrukce rovnoběžek, kolmé přímky, pravý úhel, 
konstrukce kolmice, konstrukce obdélníku  

 

PŘÍRODOVĚDA 

 

Učebnice str. 32, 33 – Součásti neživé přírody, Minerály (nerosty) a horniny 
Pracovní sešit str. 14, 15 
Ve středu 5.1. budeme psát test Živočichové našich lesů (učit se ze zápisků 
v sešitě). 

 
VLASTIVĚDA                

 

 

Učebnice do str. 42 –  Počasí  a podnebí, Půda a zemědělství, Nerostné 
suroviny, Průmysl 
 

V pátek 7.1. budeme psát test Vodstvo ČR (učit se ze zápisků v sešitě). 

 


