
V. A 

TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2021/2022 

Třídní učitelka: Mgr. Danuše Kozánková 

 
TÝDEN: 30. května 2022 – 3. června 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 30 Kč na školní fotografie a 30 Kč na festivalový film. 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 
 

JAZYK ČESKÝ 
 

Probrané učivo:  
Učebnice po str. 120 
PS číslo jedna máme hotový celý, pouze dokončíme slohová cvičení. 
PS číslo 2 str. 25 
Procvičování pravopisu po str. 43 
 
Budeme probírat: Skladba věty 
Učebnice po str. 124 
PS číslo 2 str. 28 
Procvičování pravopisu po str. 45 
 
Ve středu si napíšeme doplňovačku. 
V pátek 3. června si napíšeme závěrečný diktát z jazyka českého. 
Ve čtvrtek 9. června si napíšeme závěrečnou písemnou práci z jazyka 
českého. 
 

 

ANGLIČTINA 
 

 

 
 

 

Skupina Mgr. Marcely Fojtíkové 
 
Doctor Z – Episode 2 
 

Lekce 5 – In town 
 

Slovní zásoba 5a, 5b – nová slovíčka 
Vazba There is, There are 
Prepositions of place 
 
 

Skupina paní učitelky Střelcové 
 
Učebnice:  Opakování lekce U4 

                 U5 – In town - nová slovíčka!!! 
Nové učivo: 
 

 Rozdíly mezi přítomným časem prostým a průbě-
hovým 

 Zájmena osobní v předmětném tvaru  
 

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

PS po str. 43 a 46 
 

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



 

MATEMATIKA 
 

Probrané učivo: 
PS 2 po str. 22 
Početník 2 str. 14 + str. 27 a str. 29 
 
Budeme probírat: 
Pracovní sešit 2 po str. 25 
Početník 2 po str. 15 + str. 35 
 
Geometrie – PS po str. 28 + 29 – soustava souřadnic 
 
V úterý si napíšeme desetiminutovku – násobení a dělení 
desetinných čísel číslem 10,100 a 1000. 
 
V úterý 7. června si napíšeme závěrečnou písemnou práci 
z matematiky. 
 

PŘÍRODOVĚDA 

 

Probrané učivo: 
Lidské tělo – pracujeme ve skupinách na projektovém vyučování – 
Prezentace jednotlivých skupin bude probíhat od 17. května do 14. června. 
 
 Děti vědí, kdy budou svou práci prezentovat a mají zapsané i v EŽK.  
 

 

VLASTIVĚDA                
 

 
Budeme probírat: Česká republika – součást společenstva hospodářsky 
vyspělých států.  
 

 


