
V. A 

TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2021/2022 

Třídní učitelka: Mgr. Danuše Kozánková 

 
TÝDEN: 28. března 2022 – 1. dubna 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. Vybíráme 250 Kč na 

SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI 9. ZŠ na 2. pololetí. V pátek 1. dubna 2022 proběhne na naší škole zápis do 

1. tříd, děti budou v tento den končit v 11:35. V pondělí 11.4.2022 se budou konat třídní schůzky.       

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 
 

JAZYK ČESKÝ 
 

Probrané učivo:  
Učebnice po str. 77 
PS číslo jedna máme hotový celý, pouze dokončíme slohová cvičení. 
PS číslo 2 str. 6 
Procvičování pravopisu po str. 36 
 

Budeme probírat: 
Přídavná jména 
Učebnice po str. 80 
PS číslo 2 str. 8 
Procvičování pravopisu po str. 37 
 

Ve středu si napíšeme diktát. 
 

ANGLIČTINA 
 

 

 
 

 

Skupina Mgr. Marcely Fojtíkové 
 

Lekce 3 
 

Slovní zásoba 3c, 3d 
 

Přítomný čas prostý – opakování a test 
 

Vyjádření obliby pomocí: I like, I don´t like, I love, I hate – cvičení, mluvení 
 

A family party – poslech a čtení s porozuměním 
 
 

Skupina paní učitelky Střelcové 
Učebnice: U3 c, d – nová slovíčka!!! 
 
Vyjádření obliby pomocí: I like, I don´t like, I love, I hate – cvičení, mluvení 
 
A family party – poslech a čtení s porozuměním 
 

Přítomný čas prostý (procvičování) 

 Kladná věta, záporná věta, otázka, krátká odpověď 
 

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

PS po str. 30 
 

V pondělí 28. 3. 2022 píšeme krátký testík (slovní zásoba U3 a, b) – 
doplňování vhodných tvarů sloves (obdobně jako procvičování 

v sešitě AJ) 
 

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



 

MATEMATIKA 
 

Probrané učivo: 
PS 2 po str. 5 
Početník 2 str. 2 
 
Budeme probírat: 
Pracovní sešit 2 po str. 8  
Početník 2 str. 3,4 
 
Geometrie – PS po str. 17 – čtverec, obdélník 
 
V úterý si napíšeme desetiminutovku – psaní velkých čísel. 
 
Děti budou každou matematiku dostávat 2 krátké příklady jako 
domácí úkol na procvičení písemného dělení dvojciferným dělitelem. 
 
Do matematiky nosíme Pracovní sešit číslo 2 a Početník číslo 2. 

PŘÍRODOVĚDA 

 

Probrané učivo: 
Třídění rostlina živočichů – učebnice str. 49 -51 
 

 

VLASTIVĚDA                
 

 

Máme probráno: Pracujeme v nové učebnici – Jihočeský a Plzeňský kraj 
 

V pondělí 28. 3. 2022 si napíšeme test (slepou mapu) z vlastivědy, 
procvičte kraje ČR. 
 

 


