
IV. A 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2022/2023 

Třídní učitelka: Mgr. Danuše Kozánková 

 
TÝDEN: 16. ledna – 20. ledna 2023 

Informace pro rodiče: 

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). 

 

V pondělí 16. 1. 2023 a v úterý 17. 1. 2023 proběhnou na naší škole pohovory s rodiči. Na pohovory se 

musíte přihlásit pomocí rezervačního systému, který je na webových stránkách školy. 
 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ  
 

A B C 

Máme probráno: 
Učebnice po str. 39 
PS po str. 35 
Procvičování pravopisu jen str. 28 (bez str. 27) 
 

Budeme probírat: 
Nauku o slově 
Učebnice po str. 41 
Procvičování pravopisu po str. 28 
PS str. po str. 38 
 
Ve středu si napíšeme diktát. 

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

 

Skupina Mgr. Marcely Fojtíkové 
 

Alphabet  
-  opakování a procvičování 

 

Days of the week  
- slovní zásoba 
- my favourite day is …. 

 

Months of the year 
- slovní zásoba 

 
Skupina Mgr. Lenky Bělaškové 
 

The alphabet 
 

Days of the week – Dny v týdnu 
 

Months – Měsíce 
 

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

MATEMATIKA 
 

1 2 3 
 

 

Máme probráno: 
PS po str. 26  
Početník str. 24 
Budeme probírat: 
PS  str. 28 
Početník 1 po str. 24  
 
Tento týden si napíšeme desetiminutovku. 
 

Geometrie:  
Procvičování učiva, mnohoúhelníky 
PS str.14/cv.1,2 
 



Každé úterý budeme mít geometrii – děti budou potřebovat tužku č.3, 
pravítko s ryskou, pravítko rovné, kružítko. 
 

V pondělí 16. 1. 2023 si napíšeme pololetní písemnou práci. 
 

Zopakujte si: písemné násobení, dělení se zbytkem, dělení a 
násobení mimo obor násobilky, zaokrouhlování, písemné i pamětné 
sčítání a odčítání, převody jednotek délky, písemná práce bude 
obsahovat dvě slovní úlohy. 
 

 
PŘÍRODOVĚDA 

 

 

Společenství les – učebnice str. 18 – 26 
Vypracováváme s dětmi Lapbook, kritéria hodnocení této práce děti 
dostanou ve škole a pošlu je i do elektronické žákovské knížky. 

 
VLASTIVĚDA                

 

 
Máme probráno: Vodstvo ČR - řeky  
 
Probíráme: Vodstvo ČR – vodní nádrže, Počasí a podnebí str. 32 
 

 


