
V. A 

TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2021/2022 

Třídní učitelka: Mgr. Danuše Kozánková 

 
TÝDEN: 21. února 2022 – 25. února 2022 

INFORMACE PRO RODIČE: 

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. 63 
PS po str. 37 
Procvičování pravopisu po str. 24 
 

Budeme probírat: 
Podstatná jména 
Učebnice po str. 60 
PS str. 40 
Procvičování pravopisu po str.26 
 

V tomto týdnu budeme pokračovat v hraní loutkového divadla, která 
s dětmi máme nachystaná. 
 

Ve středu si napíšeme diktát.  
Ve čtvrtek 24. 2. 2022 si napíšeme opakování – podstatná jména 
určování – pád číslo, rod a vzor. 

 

ANGLIČTINA 
 

 

 
 

 

Skupina Mgr. Marcely Fojtíkové 
 

Lekce 3 
 

Slovní zásoba 3a, 3b 
 

Slovesa pro popis denní rutiny 
 

Přítomný čas prostý pro osoby I, you, we, they – kladné a záporné tvary, 
otázky. 
Příklady: 
Kladná věta: I get up at 7 o´clock.  
Záporná věta: We don´t have breakfast at school.  
Otázka: Do you go to bed at 10 p.m.? 
 

My daily routine – krátké psaní 
 

Skupina paní učitelky Střelcové 
 
 

Učebnice:  U2 – opakování lekce  
- opakování členů a, some, any 
- ukazovací zajména THIS, THAT, THESE, THOSE 
- zdvořilostní otázky s CAN 

 

V pátek 25. 2. písemné opakování gramatiky z 2. lekce. 
 

                 U3A  – My day, your day  !!! nová slovíčka !!! 

  

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

PS po str. 21 
 

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



 

MATEMATIKA 
 

Probrané učivo: 
PS po str. 36 
Početník str. 29 – římské číslice 
 
Budeme probírat: 
Pracovní sešit po str. 37  
Početník str. 19-20 
 
Geometrie – PS po str. 12 – prostorová geometrie 
 
V úterý si napíšeme desetiminutovku – písemné dělení jednociferným 
dělitelem. (např.  29562 :5 =) 

PŘÍRODOVĚDA 

 

Probrané učivo: Podnebné pásy – Tropický pás, tropický deštný prales, 
savany a pouště. 
 
Ve čtvrtek 3. 3. 2022 si napíšeme opakování z přírodovědy, zopakujte 
si Podnebné pásy - úvod a tropický pás. 
 

 

VLASTIVĚDA                
 

Máme probráno: Život po 2. světové válce 
 
V pondělí 28. února 2022 si napíšeme opakování z vlastivědy – 
zopakujte si Vznik ČSR, 2. světová válka. 

 


