
IV. A 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2022/2023 

Třídní učitelka: Mgr. Danuše Kozánková 

 
TÝDEN: 12. prosince  – 16. prosince 2022 

Informace pro rodiče: 

• Pro rodiče a žáky naší školy připravujeme vánoční tvořivé dílny, které se budou konat 

12.12.2022 v době od 16:00 h do 18:00 h. Podrobné informace k této akci naleznete na 

webových stránkách naší školy. 

• Vybíráme 60 Kč na přednášku, která se uskuteční 20. 12. ve škole. Téma: Kyberšikana.  

 

• Vybíráme 90 Kč na vánoční kino Princezna zakletá v čase 2, které se uskuteční 21. 12. 

Prosím o komunikaci přes elektronickou žákovskou knížku.  

Dále také o pravidelnou kontrolu EŽK. (alespoň jednou týdně) 

 

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

 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ  
 

A B C 

Máme probráno: 
Učebnice po str.30 
PS po str. 28 
Procvičování pravopisu jen str. 20 
 
Budeme probírat: 
Nauku o slově 
Učebnice po str. 34 
Procvičování pravopisu po str. 23 
PS str. po str. 32 
 
Každou středu budeme psát diktát. 

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

 

Skupina Mgr. Marcely Fojtíkové 
 
Lekce 12 – Goodbye, Superstars! 

- opakování slovní zásoby, frází a komunikace z celé učebnice 
- My friend is a monster, part 12 

 
The Alphabet 

- hlásky anglické abecedy 
- spelování  

 
 
Skupina Mgr. Lenky Bělaškové 
 
Lekce 12 – Goodbye, Superstars! – Nashledanou, superhvězdy! 

- slovní zásoba 
- opakování slovní zásoby celé učebnice 

 

Review D 
 
The alphabet – abeceda 
 
Christmas 
 
Opakujte si, prosím, doma slovní zásobu ústně i písemně. 



 

MATEMATIKA 
 

1 2 3 
 

 

Máme probráno: 
PS po str. 22  
Početník str. 24– ( str. 14-18 jsme zatím vynechali) 
Budeme probírat: 
PS  str. 24 
Početník 1 str. 24 (vynechali jsme str. 14-18) 
 
Tento týden si napíšeme desetiminutovku. 
 

Geometrie:  
Vzájemná poloha kružnice s přímky 
PS po str. 11 
 
Každé úterý budeme mít geometrii – děti budou potřebovat tužku č.3, 
pravítko s ryskou, pravítko rovné, kružítko. 
 

 
PŘÍRODOVĚDA 

 

 
Živočichové – učebnice str.16, 17 
PS str. 9 
 

 
VLASTIVĚDA                

 

Máme probráno: Města ČR 
 
 Probíráme: Povrch ČR 
 
V pátek 16. 12. 2022 si napíšeme opakování z vlastivědy. Zopakujte si: 
Slepou mapu na krajská města a 5 měst – Praha, České Budějovice, 
Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem. 

 


