
 V. A 

TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2021/2022 

Třídní učitelka: Mgr. Danuše Kozánková 

 
TÝDEN: 10. ledna – 14. ledna 2022 

INFORMACE PRO RODIČE: 

V pondělí 10.1.2022 a ve čtvrtek 13.1.2022 se budou všichni žáci testovat. Podrobnosti k testování 

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

stránkách školy. 

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. 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 
 

JAZYK ČESKÝ 
 

Probrané učivo:  
Učebnice po str. 46 
PS po str. 26 
Procvičování pravopisu po str. 24 
 

Budeme probírat: 
Pravopis po obojetných souhláskách 
Učebnice po str. 51 
Do sešitu napiš: učebnice str. 47/cv.12, učebnice str. 47/cv.13, učebnice 
str. 47/cv.14, učebnice str. 48/cv. 18, učebnice str. 49/cv. 21 
PS str. 28 
Ve středu budeme psát diktát. 
 

 

ANGLIČTINA 
 

 

 
 

 

Skupina Mgr. Marcely Fojtíkové 
 

Lekce 2 
 

Slovíčka 2a, 2b – opakování 
Tvary slovesa HAVE GOT – klad, zápor a otázka ve všech osobách 
Použití neurčitého členu a/an a neurčitých zájmen: some, any 
Mluvení, psaní: Pets 
Slovíčka 2c, 2d 
 

Skupina paní učitelky Střelcové 
 

Učebnice:  U2 a  – At home – nová slovíčka !!!  

 slovní zásoba 2a – učit se  

 Have got, a, some, any 
                  U2 b – My pets – nová slovíčka !!! 
 

 HAVE GOT / HAS GOT 
 

 Stále opakujeme: 

 datumy (řadové číslovky, měsíce) 
přivlastňovací zájmena 

 TO BE (časování slovesa TO BE) + jeho tvary 
(kladný tvar, záporný tvar, otázka, krátká odpo-
věď) 

 What´s the time (určování času) 
 
Učit se i psanou formu slovíček. Slovíčka si značíme v pracovním 
sešitě vzadu ve slovníčku. 
 

PS po str. 15 
 



V pondělí 17. 1. si napíšeme opakovací písemnou práci (slovní 
zásoba U1 – U2, sloveso TO BE, HAVE GOT, time) 

 

 
 

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

 

MATEMATIKA 
 

Probrané učivo: 
PS po str. 25 
Početník po str. 26/27 – opakování zlomků 
 
Budeme probírat: 
Početník str. 26/27 – opakování zlomků 
PS str. po str. 29 – Římské číslice 
Učebnice – napiš do sešitu: str. 36/cv. 9,12,13,14 str. 38/cv. 31 
 
V úterý budeme psát desetiminutovku. 
 

PŘÍRODOVĚDA 

 

Probrané učivo: Střídání dne a noci – měsíce planet 
učebnice str. 30/31, 32 - přečíst 
 

 

VLASTIVĚDA                
 

Máme probráno: Národ sobě 
 
Budeme probírat: Češi a Němci – učebnice str. 35 
 
Ve středu 13. 1. 2022 si napíšeme krátké opakování – zopakujte si – 
Obrození měšťanské společnosti – učebnice str. 25-27. 
 

 


