
V. A 

TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2022/2023 

Třídní učitelka: Mgr. Renata Slaměnová 

 
TÝDEN    12. – 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 webo-

vých stránkách naší školy. 

• Vybíráme 60 Kč na přednášku, která se uskuteční 16.12. ve škole. Téma: Kyberšikana.  

Vybíráme 90 Kč na vánoční   kino, které se uskuteční 21.12. Děkuji 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 
 

JAZYK ČESKÝ PROCVIČOVÁNÍ: předpony s-,z-,vz, skupiny bě/bje, vě/vje, pě, 
mě/mně, předložky s,z, slovní druhy 
 

ČJ –  podstatná jména – pád, číslo, rod, skloňování (uč. str.57-64) 
SLOH – pozvánka (PS str. 28) 
ČTENÍ – Betlémy (str.72-73) 
BÁSNIČKA – na pondělí 19.12.(vybrat z čítanky – str. 66,69,74) 
 

V úterý budeme psát diktát – skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně, 
předložky s,z 
 

 

ANGLIČTINA 
 

 

 
 

 

Skupina Mgr. Hany Šimperské 
 

Učebnice: Project English Starter 
 

Lekce 2 
My room – popis pokoje 
Množné číslo podstatných jmen 
Sloveso HAVE GOT – kladný a záporný tvar, otázka a krátká 
odpověď- naučit se tvary! 

- vše stále procvičujeme 
 

Členy: a/an, some, any 
 

Slovíčka 2 – A,B - TEST 
 

Slovní zásoba 2c, 2d – My things, Too late! 
Čtení s porozuměním: My things 
 

Skupina Mgr. Marcely Fojtíkové 
 

Učebnice: Project English Starter 
 

Lekce 2 
 

Slovní zásoba 2a, 2b  - my room, my pets - test 
Sloveso HAVE GOT – kladný a záporný tvar, otázka a krátká 
odpověď 
 

Slovní zásoba 2c, 2d – My things, Too late! 
Čtení s porozuměním: My things 

 

MATEMATIKA 
 

Opakování: 
Uč. str.27/1,4,folie, str.28/8,10,11 Š sešit., 
Početník 1. díl – str. 32/1, 33/1 
Pracovní sešit – 2. díl – str. 10,11.  PS1 str. 14,15.,16 
Pracovní sešit (GEO – PS – str. .16, 17. 



PŘÍRODOVĚDA 

 

 Nerosty a horniny. Rudy. Uč. str. 15,16. 
 

 

VLASTIVĚDA                
 

Probíráme:  
Manufaktury a první stroje – učebnice str. 22,23 
Budeme probírat: 
Obrození měšťanské společnosti – učebnice str. 25 
Ve čtvrtek 16. 12. si napíšeme krátké opakování z vlastivědy. 
Zopakujte si – Život na vesnici (18. století) a Manufaktury a 1. stroje. 
Dětem jsem zápis z manufaktur předala v pátek 9. 12.2022. 
 

 


