
IV. A 
TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2021/2022 

Třídní učitelka: Mgr. Soňa Šipková 

 
TÝDEN: 28. března – 1. dubna 2022 

Informace pro rodiče: 

Omluvenky pište, prosím, do EŽK i do Omluvného listu. Prosím o sledování elektronické ŽK. 

Posílám zde informace. 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. od 11:15 – 12:45 hod. - předpokládaný příchod ke škole 13:15 hod. V pondělí 11.4.2022 

se budou konat třídní schůzky. V pátek 1.4.2022 bude ukončena výuka v 11:35 hodin 

z důvodu zápisu dětí do 1. tříd.       

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ  
 

A B C 

Učebnice do str. 70 – Slovesa 
Stále opakovat a procvičovat Pády a vzory podstatných jmen.  
Pracovní sešit do str. 55 – Slovesa  
Procvičování pravopisu po str. 33 
Čítanka – přečíst si do str. 126   
Čtenářský deník – za 4. ročník přečíst a zapsat 5 knížek 

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

 

Skupina Mgr. Lenky Bělaškové 
 

Chit Chat 2 – nová učebnice 
 

Lekce 1 - Sports time 
- slovní zásoba: sporty 
- sloveso CAN: kladné a záporné tvary, otázka a odpověď: Can you 

swim? Yes, I can. No, I can´t 
- dotazník: Are you a Sports Superstar? 
- čtení s porozuměním: Triathlon 
 
Prosím, opakujte si s dětmi slovíčka, včetně psané formy.  
 
Skupina Mgr. Marcely Fojtíkové 
 

Chit Chat 2 – nová učebnice 
 

Lekce 1 - Sports time 
- slovní zásoba: sporty 
- sloveso CAN: kladné a záporné tvary, otázka a odpověď: Can you 

swim? Yes, I can. No, I can´t 
- dotazník: Are you a Sports Superstar? 
- čtení s porozuměním: Triathlon 

 

MATEMATIKA 

1 2 3 

Pracovní učebnice 3. díl do str. 7 – Písemné sčítání a odčítání do milionu 
 

Geometrie: Obvod čtverce, obdélníku  

 

PŘÍRODOVĚDA 

 

Učebnice do str. 55 – Ekosystém okolí lidských obydlí - rostliny 
Pracovní sešit do str. 24. 
 
 

 

VLASTIVĚDA                

 

 
Učebnice červená do str. 17 – Vznik Českého státu, Přemyslovci 
 
 

 


