
IV. A 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2022/2023 

Třídní učitelka: Mgr. Danuše Kozánková 

 
TÝDEN: 17. října – 21. října 2022 

Informace pro rodiče: 

• V pátek 21. 10. proběhne na naší škole projekt I. stupně Podzimní strašení. Děti se 

mohou tento den učit v kostýmech. 😊 

 

Prosím o komunikaci přes elektronickou žákovskou knížku. Dále také o pravidelnou kontrolu EŽK. 
 

V tělesné výchově budeme chodit na stadion (pokud bude příznivé počasí). 
 

Vybíráme 250 Kč příspěvek na Sdružení rodičů. 
 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ  
 

A B C 

Máme probráno: 
Učebnice po str.13 
PS po str. 13 
Procvičování pravopisu jen str. 7 
 

Budeme probírat: 
Nauku o slově 
Učebnice po str.15 
Procvičování pravopisu po str.8 
PS str. po str. 15 
 

Každou středu budeme psát diktát. 
 

V úterý 11. 10. 2022 si napíšeme doplňovačku na vyjmenovaná slova po 
b, l,m. 

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

 

Skupina Mgr. Marcely Fojtíkové 
 

Lekce 10 – Animal safari – Zvířata  
- slovní zásoba 
- vazba There is …, There are … 
- písnička: In my mum´s jeep 
- neurčitý člen A/AN 

 

 
Skupina Mgr. Lenky Bělaškové 
 
Lekce 10 – Animal safari – Zvířata  

- slovní zásoba 
- vazba There is …, There are … 
- neurčitý člen a/an 
- čtení a psaní o zvířatech 

 

Opakujte si, prosím, doma slovní zásobu ústně i písemně. 
 

MATEMATIKA 
 

1 2 3 
 

 

Máme probráno: 
PS po str.7 
Početník str.10 – nevypočítané příklady můžete využít k domácímu 
procvičování 
 

Budeme probírat: 
PS  str. 9,10 převody jednotek 
Početník 1 str. 13 
 

Geometrie:  
Délk ÚSEČKY, SHODNÉ ÚSEČKY 
PS po str.4 
 



Každé úterý budeme mít geometrii – děti budou potřebovat tužku č.3, 
pravítko s ryskou, pravítko rovné. 
 

Každý čtvrtek budeme psát desetiminutovku. Téma desetiminutovky je 
NÁSOBENÍ A DĚLENÍ např. 60.6 = 360, 540:9= 60       

 
PŘÍRODOVĚDA 

 

 
Rostliny učebnice str. 10 
PS str.5 
 
 

 
VLASTIVĚDA                

 

Evropská unie 
Obyvatelé České republiky, Členění území ČR 
 
Ve středu 19.10. 2022 si napíšeme testík z vlastivědy. Zopakujte si: Mapa, 
měřítko mapy, legenda (vysvětlivky) na mapě. 

 


