
 

 

V. B 
TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2022/2023 

Třídní učitelka: Mgr. Alena Hrbáčková 

 
TÝDEN: 12. září – 16. září 2022 

INFORMACE PRO RODIČE: 

Vybíráme peníze za pracovní sešity v hodnotě 330,- Kč. Některé děti už částku zaplatily. Předem 

děkuji za platbu. 

29. 9 navštívíme anglické divadlo. Vstupné je 100,- Kč. 
 

Prosím o komunikaci přes elektronickou ŽK a o její pravidelnou kontrolu. 

Pomůcky pro tento školní rok: 

sešit č. 523 (s okraji) 9 ks 

sešit č. 420 1 ks 

notový sešit 1 ks 

úkolníček 1 ks 

tužky 2 ks (č.2 a č.3) 

pero 2 ks, zelená propiska 

velký lenoch 

obal na omluvný list, obaly na sešity a učebnice !!! (sešity i učebnice musí být obaleny) 

pomůcky do Vv – krabice na uložení, voskovky, vodové barvy, lepidlo, nůžky, barevné papíry, štětce, 

temperové barvy, ubrus na lavici, černý tenký fix 

pastelky 

ořezávátko a guma 

trojúhelník s ryskou, 1 delší pravítko a krátké pravítko v pouzdře, kružítko 

cvičební úbor (tričko, kraťasy, sportovní obuv se světlou podešví – to vše do prodyšného závěsného 

pytlíku) 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ  
 

 

A B C 
 

 
Český národní jazyk 
Opakování probraného učiva – velká písmena, u – ů – ú, párové 
souhlásky, i/y, koncovky podstatných jmen 
 
Každé úterý budeme psát diktát! 

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

Skupina paní učitelky Střelcové 
 
Učebnice: Project English Starter 
Introduction A 
Jednotné a množné číslo 
It is… , they are … + otázky a krátké odpovědi  
!!nová slovíčka!! 
 

Opakování – colours 
 



 

 

Introduction B 
Opakování – numbers 1 - 20 
 

 

Skupina Mgr. Marcely Fojtíkové 
 
Učebnice: Project English Starter 
 
Introduction A 
Jednotné a množné číslo 
It is, they are 
Barvy – opakování 
Základní instrukce 
 
Introduction B 
Číslovky 1 - 20 
 

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

 
Zlomky – opakování 
Orientace na číselné ose, porovnávání čísel 
Zaokrouhlování čísel, sčítání a odčítání – opakování 
 
 
Geometrie: bod, přímka, polopřímka, úsečka 
 
Geometrii máme každou středu – děti musí mít 2 pravítka, kružítko a ostré 
tužky. 
 

 
PŘÍRODOVĚDA 

 

 
Člověk a vesmír 
Slunce – zdroj tepla a světla 
Souhvězdí 
Galaxie 

 

VLASTIVĚDA                

 

 
Bitva na Bílé hoře 
Třicetiletá válka 
 
Začínáme zelenou vlastivědou – Významné události nových českých 
dějin, oranžovou vlastivědu děti nenosí, budeme s ní pracovat ve II. pololetí. 

 


