
IV. B TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2022/2023 

Třídní učitelka: Mgr. Blanka Střelcová 

 TÝDEN: 19. prosince – 22. prosince 2022 

 

INFORMACE PRO RODIČE: 

• 20. 12. přednáška na téma kyberšikana. (60 Kč) 

• 21. 12. Vánoční kino Princezna zakletá v čase 2. (90 Kč) 

• 22. 12. v posledních dvou hodinách probíhají besídky ve třídách. 

• UKONČENÍ výuky ve čtvrtek 22. 12. bude v 11:35 hodin. 
 

Přeji všem rodičům i jejich dětem příjemné a klidné prožití svátků vánočních, v novém 

roce 2023 hlavně hodně zdraví a spokojenosti. 

• 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.  

Vyučování končí ve čtvrtek 22.12.2022 a po vánočních prázdninách (23.12.2022 – 2.1.2023) 
začíná v úterý 3.1.2023.                        

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ  
 

 

A B C 
 

Probírané učivo: VYJMENOVANÁ SLOVA S, V, Z  (jejich obtížnější tvary) 
 
Stále opakujeme – vyjmenovaná slova b, l, m, p 
 

• PS č. 1 po str. 32 

• Procvičování pravopisu str. 23, 24 
 
Každý týden píšeme 1 – 2 doplňovací cvičení, opis nebo gramatické cvičení 
na známky. 
Každé úterý budeme psát diktát. 

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

 

Skupina Mgr. Střelcové 
 

• Review D 

• The alphabet 

• slovní zásoba Christmas 
 

Merry Christmas and a Happy New Year! 
 
PS po str. 59  
 
Skupina Mgr. Lenky Bělaškové 
 
Review D 
 
The alphabet 
 
Christmas 
 
MERRY CHRISTMAS! 
 
Opakujte si, prosím, doma slovní zásobu ústně i písemně. 
 



 
MATEMATIKA 

 

1 2 3 
 

Probírané učivo:  

• Písemné násobení jednociferným činitelem 

• Písemné násobení dvojciferným činitelem 

• PS č. 1  po str. 23 

• Početník č. 1 str. 24 
 
Geometrie  
Probírané učivo: Kruh, kružnice 

 

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

trojúhelník s ryskou. Děkuji 😊 

 
Každý týden píšeme 1 – 2 minutovky z procvičeného učiva. 

 
PŘÍRODOVĚDA 

 

 
Ekosystém Les – rostliny, živočichové 
 
Na písemnou práci se stačí připravovat ze sešitu a bude oznámena včas. 
 

 
VLASTIVĚDA                

 

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

 


