
IV. B TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2022/2023 

Třídní učitelka: Mgr. Blanka Střelcová 

 TÝDEN: 21. listopadu – 25. listopadu 2022 

INFORMACE PRO RODIČE: 

• Ve čtvrtek 24. 11.  jdeme na divadelní představení Lotrando a Zubejda. 

Vybíráme 80 Kč. 

• Děti si každý den odnáší učebnice a sešity domů a připravují se na další den dle rozvrhu 

hodin. 😊 

Prosím o komunikaci a omlouvání přes eŽK a o její pravidelnou kontrolu.  

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ  
 

 

A B C 
 

Probírané učivo: VYJMENOVANÁ SLOVA 
Stále opakujeme: Předložky (v, ve). Předpony ob-, v-, a skupiny bě/bje, 
vě/vje, pě. 
Zdvojené hlásky. 
 

• PS č. 1 po str. 23 

• Procvičování pravopisu str. 14, 15 
 

Každý týden píšeme 1 – 2 doplňovací cvičení, opis nebo gramatické cvičení 
na známky. 
Každé úterý budeme psát diktát. 

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

 

Skupina Mgr. Střelcové 
 

U11 – My favourite things !! nová slovíčka !! 

• Otázka Is there….? Are there…?  

• Odpověď Yes, there is.        Yes, there are. 
                No, there isn´t.     No, there aren´t. 

• Předložky ON, IN  
 

PS po str. 54                     !!! V úterý 22. 11. testík ze slovíček U11 !!! 
 
Skupina Mgr. Lenky Bělaškové 
 
Lekce 11 – My favourite things – Mé oblíbené věci  

- slovní zásoba 
- otázka Is there …?, Are there …? a krátká odpověď 
- otázka How many …. are there? 
- otázka Where is …? It´s on/in … . 
- čtení s porozuměním 

 

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

 
MATEMATIKA 

 

1 2 3 
 

Probírané učivo:  
Násobení a dělení mimo obor násobilky – stále procvičujeme!! 
Obor čísel do 10 000 (zaokrouhlování, pamětné sčítání a odčítání). 
 

• PS č. 1 po str. 17 

• Početník č. 1 str. 18,19,20 
 

Geometrie – Vzájemná poloha přímek (kolmice, rovnoběžky) 
 

• Děti potřebují do geometrie 2 pravítka. Jedno pravítko musí být 

trojúhelník s ryskou. Děkuji 😊 
 

• PS po str. 8 (dokončení) 
Každý týden píšeme 1 – 2 minutovky z procvičeného učiva. 



 
PŘÍRODOVĚDA 

 

 

Živočichové – dělení živočichů 
Obratlovci, bezobratlí 
Ekosystém Les 
 

Na písemnou práci se stačí připravovat ze sešitu a bude oznámena včas. 
 

 
VLASTIVĚDA                

 

 

Obyvatelé ČR, kraje ČR 
Vodstvo ČR 
Pohoří ČR 
 

Na písemnou práci se stačí připravovat ze sešitu a bude oznámena včas. 
 

 


