
IV. B TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2022/2023 

Třídní učitelka: Mgr. Blanka Střelcová 

 TÝDEN: 16. ledna – 20. ledna 2023 

 

INFORMACE PRO RODIČE: 

• Děti si každý den odnáší učebnice a sešity domů a připravují se na další den dle rozvrhu 

hodin.       

• V úterý 17. 1.  je termín odevzdání čtenářských deníků (2 knihy – jedna libovolná, jedna od 

Jiřího Žáčka) 

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. 
 

Prosím o komunikaci a omlouvání přes eŽK a o její pravidelnou kontrolu.  

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ  
 

 

A B C 
 

Probírané učivo:  Podstatná jména (pád, číslo, rod) 
 
      PS č. 1 po str. 37 

• Procvičování pravopisu (dokončení cvičení s vyjmenovanými slovy) 
 
Každý týden píšeme 1 – 2 doplňovací cvičení, opis nebo gramatické cvičení 
na známky. 
Každé úterý budeme psát diktát. 

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

 

Skupina Mgr. Střelcové 
 

• The alphabet – spelling 

• Days of the week – dny v týdnu 

• Months of the year – měsíce v roce 
 
PS po str. 59  
 
 
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 
 

Probírané učivo: Písemné násobení dvojciferným činitelem 
                             Písemné dělení jednociferným dělitelem 
 

• PS č. 1  po str. 26 

• Početník č. 1 str. 16 (zůstává z minulého týdne) 
 
Geometrie  
Probírané učivo: Kruh, kružnice 
                             Stavby z krychlí 
PS str. 11, 12 

 



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

trojúhelník s ryskou. Děkuji 😊 

 
16. 1. - pololetní písemná práce (učivo bylo zopakováno do sešitů M) 
 
Každý týden píšeme 1 – 2 minutovky z procvičeného učiva. 

 
PŘÍRODOVĚDA 

 

 
Ekosystém Les – živočichové 
 
Příroda v zimě 
 
Na písemnou práci se stačí připravovat ze sešitu a bude oznámena včas. 
 

 
VLASTIVĚDA                

 

 
Města ČR 
 
Česká republika – demokratický stát 
 
Způsob řízení našeho státu 
 
Na písemnou práci se stačí připravovat ze sešitu a bude oznámena včas. 
 

 


