
 

 

V. B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2021/2022 

Třídní učitelka: Mgr. Blanka Střelcová 

 
TÝDEN: 17. ledna – 21. ledna 2022 

INFORMACE PRO RODIČE: 

V pondělí 17.1. proběhne screeningové testování dětí pomocí AG testů. 

Prosím o pravidelné sledování eŽK. Zde posílám veškeré informace. 

Prosím o omlouvání absence žáků přes eŽK. 

Ve středu 19. 1. vybíráme čtenářské deníky (3 knihy – 1 libovolná kniha od Karla Čapka, 1 libovolná 

kniha od Jiřího Žáčka, 1 libovolná kniha). 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ  
 

 

A B C 
 

Stále opakujeme: vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen, koncovky 
u sloves. 
 

 Slovní druhy – opakování 

 Podstatná jména – pád - opakování 
 

PS po str. 30 
Procvičování pravopisu str. 23, 24 
 

Prosím o obalení sešitů a učebnic. 
 

Pro nemocné (nebo jen tak k procvičení):  

uč. str. 53/ cv.  3a (vypracuj do sešitu ČJ) 😊 

uč. str. 53/cv. 6 (vypracuj do sešitu ČJ) 😊 
uč. str. 54/9a – ústně                          

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

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 odpověď) 

 What´s the time (určování času) 
 

Učit se i psanou formu slovíček. Slovíčka si značíme v pracovním 
sešitě vzadu ve slovníčku. 
 

PS po str. 16 
 

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!!! 
 

Skupina paní učitelky Šimperské 
 

Učebnice:  –  U2 – At home , 2B – My pets 
 

 v pondělí 10.1.2022 – písemka ze slovíček- 2- A,B 
 



 

 

  probíráme: sloveso  have got – nutno naučit se tvary 
časování v kladných, záporných větách, tvorba věty 
tázací + krátká odpověď 

 použití členů – a, some, any 
 

Pracovní sešit: str. 13,14 
 

 

Stále procvičujeme: sloveso to be, přivlastňovací zájmena, určování času, 
slovní zásobu z minulé lekce… 
 

Učit se i psanou formu slovíček. Slovíčka si značíme v pracovním 
sešitě vzadu ve slovníčku. 

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

Stále opakujeme:  

 početní operace do milionu (pamětné i písemné), převody jednotek 

 slovní úlohy 
 

Nové učivo: písemné dělení dvojciferným dělitelem 
 

PS po str. 32 
 

Pro nemocné (nebo jen tak k procvičení) –  uč. str. 60/cv. 6 
                                                                          uč. str. 61/cv. 7  
 

(tato doporučená cvičení vypracuj do sešitu matematiky nebo na zvláštní 

papír) 😊 
 

Geometrie  - Kruh, kružnice – vzájemná poloha kružnic 
                      Čtverec (vlastnosti a konstrukce) 
 

PS str. 15 
   
 

GEOMETRIE bývá vždy ve středu. (Potřebujeme 2 pravítka – alespoň 
jedno s ryskou, ostrouhanou tužku č. 2 nebo 3, kružítko.) 
 

Prosím o obalení sešitů. 
 

 
PŘÍRODOVĚDA 

 

 

Podnebné pásy 
 

Celý měsíc leden budeme postupně probírat kapitolu o podnebných pásech. 
(tropický, subtropický, mírný a polární pás). Přečteme si v učebnici, 
popovídáme, koukneme na video, uděláme zápis do sešitu. Pro dobrovolníky 
je i možnost referátů o živočiších žijících v daném pásu. 

 

VLASTIVĚDA                

 

 

První světová válka  
Vznik Československa  
 

Cesta k zániku ČSR (str. 42, 43) 
2. světová válka 
 

Písemné práce budou nahlášeny dopředu, bude stačit učit se pouze ze 
sešitu, proto prosím o dopsání učiva v případě absence. 

 


