
 

 

V. B 
TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2022/2023 

Třídní učitelka: Mgr. Alena Hrbáčková 

 
TÝDEN: 19. prosince – 23. prosince 2022 

INFORMACE PRO RODIČE: 

Vážení rodiče, milé děti, přeji všem klidné Vánoce, hodně zdraví a úspěchů v novém roce! 

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

Ve čtvrtek 22. 12. v posledních dvou hodinách probíhají besídky ve třídách. 

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

Prosím o komunikaci přes elektronickou ŽK 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 
 

 

Opakování probraného učiva – velká písmena, u – ů – ú, párové 
souhlásky, i/y, koncovky podstatných jmen, vyjmenovaná slova 
 

Předpony s-, z-, vz-, předložky s, z, skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně, 
vyjmenovaná slova – opakovat, procvičovat, slovní druhy  
 

Podstatná jména – pád, číslo, rod, vzor 
 

Každé úterý budeme psát diktát! 
 

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

Skupina paní učitelky Střelcové 
 

Lekce 2c, d - nová slovíčka 
 

• Opakujeme - A, some, any 

• Opakujeme - sloveso HAVE GOT (kladný a záporný tvar, 
otázka a odpověď) 
 

• Stále opakujeme, tvary slovesa TO BE, přivlastňovací 
zájmena 

 

• Christmas (carols, activities..) 
PS po str. 15 
 

Merry Christmas and a Happy New Year! 
 
 

Skupina Mgr. Marcely Fojtíkové 
 

Učebnice: Project English Starter 
 

Lekce 2 
 

Čtení s porozuměním: My things 
 
Christmas 

- vocabulary, celebration, songs 
 
Merry Christmas! 

 



 

 

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

 

Opakování - zaokrouhlování čísel, sčítání a odčítání, násobení, dělení, 
převody jednotek – jednotky délky, hmotnosti, času (opakovat) 
 
Obor velkých čísel – PS – 2. díl, 1.díl si děti nechávají v lavici, budeme se 
k němu průběžně vracet 
 
Pamětné a písemné sčítání a odčítání 
 
Násobení a dělení 
PS str. 10, 11, 12 
 
Geometrie:  
 
Kružnice, kruh 
Sítě těles 
Konstrukce čtverce a obdélníku, úhlopříčky 
 
Geometrii máme každou středu – děti musí mít 2 pravítka (z toho jeden 
trojúhelník s ryskou), kružítko a ostré tužky.  
Pozor – máme samostatný pracovní sešit na geometrii! 

                       
 
PŘÍRODOVĚDA 

 

 
Podnebné pásy - projekt 
 
Mírný pás 
Polární pás 
 
Na písemnou práci se stačí připravovat ze sešitu a bude oznámena včas. 

 

VLASTIVĚDA                

 

 
Revoluční rok 1848 
Národ sobě – vznik Rakousko- Uherska, rozvoj kultury 
1. světová válka 
 
Na písemnou práci se stačí připravovat ze sešitu a bude oznámena včas. 

 


