
IV. B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2021/2022 

Třídní učitelka: Mgr. Alena Hrbáčková 

 
TÝDEN: 31. ledna – 4. února 2022 

INFORMACE PRO RODIČE: 

V pondělí 31.1. 2022 proběhne testování. Vysvědčení za 1. pololetí 2021/2022 obdrží žáci 

v pondělí 31.1.2022 (4. hodina). Pátek 4. února - pololetní prázdniny. 7.2. – 11.2.2022 – jarní 

prázdniny. 

Prosím o podpisy a kontrolu domácích úkolů! Prosím o pravidelné sledování elektronické ŽK. 

Posílám zde veškeré informace. Prosím o omlouvání žáků přes elektronickou ŽK a do omluvného 

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

Plavecký výcvik naší třídy začíná 17.2. a bude probíhat každý čtvrtek až do 28.4.2022 

(11:15 – 12:45 hod.)  - předpokládaný příchod ke škole 13:15 hod. Pokud se nebude některé 

z dětí ze zdravotních důvodů účastnit výuky plavání, kontaktujte třídní učitelku. 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ  
 

 

A B C 
 

Opakování učiva: 
Párové souhlásky. Měkké, tvrdé a obojetné souhlásky. Stavba slova. 
Předložky a předpony. Vyjmenovaná slova po b, l, m, p, s, v, z. Slovní druhy. 
 
 

Podstatná jména rodu středního  
Procvičovat vzory a koncovky! 
 

Podstatná jména rodu ženského (uč. str. 50 – 53, PS po str. 45) 
 

Každé úterý budeme psát diktát. 

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

 

Skupina Mgr. Střelcové 
  
U 12 – Goodbye, Superstars! 

- písnička 
- opakování slovní zásoby témat učebnice Chit Chat 1 
Review D 

- uč. str. 60 – popis obrázku (písemně i ústně) 
- speaking: otázky a odpovědi – uč. str.  61 (písemně i ústně) 
- abeceda 
 

PS - dokončení 
 

Prosím, učte se s dětmi i psanou formu slovíček. Děkuji! 😊 
 

Skupina Mgr. Marcely Fojtíkové 
 
 

Lekce 12 – Goodbye, Superstars! 
- opakování slovní zásoby témat učebnice Chit Chat 1 

 

Review D 
- učebnice str. 60 – popis obrázku 
- speaking: otázky a odpovědi – učebnice str. 61 
- pracovní sešit: Quiz time 

 

 
MATEMATIKA 

 

1 2 3 
 

 

Opakování 
Malá násobilka. Sčítání a odčítání. Čísla do tisíce. Zaokrouhlování. 
Násobení jednociferného a dvojciferného čísla. Dělení čísla dvojciferného 
číslem jednociferným. Dělení se zbytkem. Počítáme se závorkami. 
Násobení a dělení do tisíce zpaměti. 
 
 

Písemné sčítání a odčítání do tisíce – PROCVIČOVAT !! 



Přirozená čísla do milionu (PS str. 21 - 25) 
 

Geometrie: bod, přímka, úsečka, polopřímka, tělesa, kružnice, kruh, 
nanášení úsečky na přímku, polopřímku 
Rovnoběžné přímky (PS 4/2 po str. 13) 
Kolmé přímky, pravý úhel (PS po str.15) 
 

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

 
PŘÍRODOVĚDA 

 

 

Ekosystém Pole – rostliny, živočichové (str. 36 – 42) 
 

Na písemnou práci se stačí připravovat ze sešitu, bude oznámena včas,  
a proto je potřeba, aby si žáci v případě absence učivo dopsali. 

 
VLASTIVĚDA                

 

 

Státní symboly, státní svátky (str. 13, 14, 15) 
 

Malá kapitola o čase (červená učebnice str.4) 
Pravěk (červená učebnice str. 5) 
 

Děti nosí červenou učebnici vlastivědy (Hlavní události nejstarších 
dějin). 
 

Na písemnou práci se stačí připravovat ze sešitu, bude oznámena včas,  
a proto je potřeba, aby si žáci v případě absence učivo dopsali. 

 


