
 V. A 

TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2021/2022 

Třídní učitelka: Mgr. Danuše Kozánková 

 
TÝDEN: 17. ledna 2022 – 21. ledna 2022 

INFORMACE PRO RODIČE: 

V PONDĚLÍ 17. LEDNA 2022 PROBĚHNE TESTOVÁNÍ -  COVID 19.  

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. 48 
PS po str. 27 
Procvičování pravopisu po str. 24 
 

Budeme probírat: 
Pravopis po obojetných souhláskách 
Učebnice po str. 51 
Do sešitu napiš: učebnice str. 49/cv. 21, učebnice str. 49/cv. 24, učebnice 
str. 48/cv. 20 a) 
PS str. 28 
 

V úterý 18. 1. 2022 si napíšeme pololetní diktát z jazyka českého. Ve 
středu 19. 1. 2022 si napíšeme pololetní písemnou práci z jazyka českého. 
 

 

ANGLIČTINA 
 

 

 
 

 

Skupina Mgr. Marcely Fojtíkové 
 

Lekce 2 
 

Slovíčka 2c, 2d – procvičování slovní zásoby 
Čtení s porozuměním: My things 
Použití předložek: ON, IN 
Tázací zájmena – slovní zásoba What?, How many? 
 

Skupina paní učitelky Střelcové 
 

Učebnice   U2 b – My pets – nová slovíčka !! 
                  U2 c – My things – nová slovíčka 
 

 HAVE GOT / HAS GOT 

 Použití členů a, some, any 
 

 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. 28/cv. 8, 10, 11, str. 33/cv. 18 
 

V pátek 21.1.2022 si napíšeme pololetní písemnou práci z matematiky.  

PŘÍRODOVĚDA 

 

Probrané učivo: Vesmír – Výpravy do vesmíru, procvičování učiva 
 

 

VLASTIVĚDA                
 

 

Máme probráno: 1. světová válka  
 

Budeme probírat: 1. světová válka, konec války, vznik ČSR 
 

 


