
 

 

V. B 
TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2021/2022 

Třídní učitelka: Mgr. Blanka Střelcová 

 
TÝDEN: 25. dubna – 29. dubna 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. 

Dětem byla zadána povinná četba! (1 libovolná kniha, Kytice – K. J. Erben) 

Často řešíme zapomínání domácích úkolů, prosím o kontrolu.  

 Prosím o zaslání závazné přihlášky na výlet 10.6.2022 (Helfštýn, Zbrašovské jeskyně, Hranická 

propast) 

 Informace k platbě výletu budou upřesněny. Děkuji  

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ  
 

 

A B C 
 

Stále opakujeme – vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen, shoda 
podmětu s přísudkem, předpony s, z, vz, psaní ě, je, mě, mně. 

Přídavná jména  
Slovesa  
 

Nové učivo – Zájmena (druhy zájmen) 
 

PS č. 2 po str. 16, 17 
 

Každý týden píšeme jedno až dvě pravopisná cvičení (doplňování, přepis) a 
každou středu píšeme diktát.  
 

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

Skupina paní učitelky Střelcové 
 

Učebnice:   U4 a, b – After school (nová slovíčka) 
 
Stále opakujeme a procvičujeme:               
 

Přítomný čas prostý (procvičování) 

 Kladná věta, záporná věta, otázka, krátká odpověď 
 

 I would like…….. Would you like ……..? What would you 
like….? 

 
Nové učivo: 
 

Přítomný čas průběhový 
 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. 36  
 
Založit si portfólio - složka a v ní euroobaly na materiály do AJ!!! 
 



 

 

Skupina paní učitelky Šimperské 
 

Učebnice:  –  U4 –After school- 4B – A concert 
 
                 •    Přítomný čas průběhový - kladné, záporné, tázací věty +     
                      krátké odpovědi 

 
Pracovní sešit:  po str. 36 
 
Slovní zásoba – L 4 – A, B 
  
Učit se i psanou formu slovíček. Slovíčka si značíme v pracovním 
sešitě vzadu ve slovníčku. 

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

Nové učivo: Obor velkých čísel – početní operace s velkými čísly 
                      Desetinná čísla (porovnávání, sčítání a odčítání, násobení)  
 

PS č. 2 po str. 12 (násobení a dělení velkých čísel)  
PS č. 1 (dokončení) 
 
Početník č. 2 – postupně budeme vypracovávat str. 25, 26 
 
 

Geometrie – Mnohoúhelníky 
                      Trojúhelníky 
                           
PS str. 22 (zůstává z minulého týdne) a str. 23 (chtěli bychom začít) 
 
 

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

Každý týden píšeme jednu až dvě minutovky. 
 
PŘÍRODOVĚDA 

 

Třídění organismů 
 

Celý měsíc duben budeme postupně probírat kapitolu třídění organismů a 
učit se rostliny a živočichy, kteří do kapitoly patří, poznávat podle kartiček 
s obrázky. 

 

VLASTIVĚDA                

 

 

Česká republika – kraje a krajská města  
 
Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj (učebnice po str. 29) 
 
Písemné práce budou nahlášeny dopředu, bude stačit učit se pouze ze 
sešitu, proto prosím o dopsání učiva v případě absence. 

 


