
 

 

V. B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2021/2022 

Třídní učitelka: Mgr. Blanka Střelcová 

 
TÝDEN: 21. února – 25. února 2022 

INFORMACE PRO RODIČE: 

Děti si nosí každý den všechny věci z lavice domů! Každý den by se měly chystat na vyučování 

podle rozvrhu hodin! Prosím o pravidelné sledování eŽK. Zde posílám veškeré informace. 

Prosím o omlouvání absence žáků přes eŽK. 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ  
 

 

A B C 
 

Opakování – Podstatná jména 
 

Nové učivo – Přídavná jména 
 

PS po str. 40 
 

Procvičování pravopisu str. 24, 28 
 
 

Pro nemocné (nebo jen tak k procvičení):  

uč. str. 66/cv. 4 (vypracuj do sešitu ČJ) 😊 
 

Prosím o obalení sešitů a učebnic. 
 

V úterý 22. 2. si napíšeme opakovací testík z podstatných jmen na pád, 
číslo, rod, vzor.  

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

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!!! 
 

Skupina paní učitelky Šimperské 
 

Učebnice:  –  Revision U2 

 HAVE GOT / HAS GOT a TO BE 

 Použití členů a, some, any 

 Ukazovací zajména THIS, THAT, THESE, THOSE 

 Zdvořilostní otázky s CAN – Everyday English 

 OPAKOVÁNÍ lekce 2 – probrané gramatiky + slovní 
zásoby 

 písemné opakování gramatiky z lekce 2 
    

Pracovní sešit: po str. 21 
  
Učit se i psanou formu slovíček. Slovíčka si značíme v pracovním 
sešitě vzadu ve slovníčku. 



 

 

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

Nové učivo: písemné dělení dvojciferným dělitelem (stále procvičujeme) 
                    (Některé děti nemají stále učivo zažité, prosím, procvičujte i 

doma.) 😊 
                    Římské číslice 
                    Převody jednotek obsahu 
 
 

PS po str. 35, 36  
PS Převody jednotek obsahu str. 18 
 

Početník – dokončení početníku č. 1 
 
 

Geometrie - budeme brát celý měsíc: 
                     Čtverec (vlastnosti a konstrukce) – obvod, obsah 
                     Obdélník (vlastnosti a konstrukce) – obvod, obsah             
 

PS str. 17, 18 
   
 

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 únor 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 
pokračuje možnost referátů o živočiších žijících v daném pásu. 

 

VLASTIVĚDA                

 

 
Česká republika – kraje a krajská města  
 

Kraj Hlavní město Praha 
Středočeský kraj 
 

Jihočeský, Plzeňský kraj (po str. 9) 
 

Používáme červenou učebnici vlastivědy (Česká republika jako součást 
Evropy), zelenou učebnici uschovejte doma. 
 
 

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

 


