
IV. A 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2022/2023 

Třídní učitelka: Mgr. Danuše Kozánková 

 
TÝDEN: 30. ledna – 3. února 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). 
 

Známky, které teď děti dostávají, jsou už na 2. pololetí. Zapsané v EŽK budou v únoru.  

V pátek 3. 2. 2023 jsou pololetní prázdniny. 
 

Celý tento týden si ve třídě vyzkoušíme volby nanečisto. Děti si zkusí vybrat kandidáta na třídního 

prezidenta.  
 

V úterý 31. 1. 2023 obdrží děti 4. vyučovací hodinu výpis z vysvědčení. Učíme se normálně podle 

rozvrhu hodin. 
 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ  
 

A B C 

Máme probráno: 
Učebnice po str. 45 
PS po str. 39 – první díl máme hotový, vybrala jsem si ho ke kontrole 
Procvičování pravopisu po str.28 
 
Budeme probírat: 
Nauku o slově 
Učebnice po str. 47 
Procvičování pravopisu po str. 28 
PS číslo 2 po str.3 
 
Ve středu si napíšeme diktát. 
Ve středu 1. února proběhne třídní kolo v recitační soutěži, děti mají 
umět básničku, která má 4 sloky nebo 16 veršů. 
 

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

 

Skupina Mgr. Marcely Fojtíkové 
 
Jobs 

- slovní zásoba, I want to be a ….. 
 
Our neighbours 

- názvy zemí našich sousedů a anglicky mluvících zemí 
 
CHIT CHAT 2 – nová učebnice 
 
Hello again! – osobní otázky a odpovědi 
 
 
Skupina Mgr. Lenky Bělaškové 
 
Jobs – zaměstnání 
 
Our neighbours – názvy zemí našich sousedů a anglicky mluvících zemí 
 
CHIT CHAT 2 – nová učebnice 
 
Hello again! – osobní otázky a odpovědi 
 
Opakujte si, prosím, doma slovní zásobu ústně i písemně. 



 

MATEMATIKA 
 

1 2 3 
 

 

Máme probráno: 
PS po str. 32 
Početník str. 24 
Budeme probírat: 
PS  str. 34 
Početník 1 po str. 24  
Ve čtvrtek si napíšeme desetiminutovku na písemné dělení. 
 

Geometrie:  
Mnohoúhelníky – obvody a obsahy, rýsování čtverce a obdélníku 
PS str. 15 
PS str.18 
 
Každé úterý budeme mít geometrii – děti budou potřebovat tužku č.3, 
pravítko s ryskou, pravítko rovné, kružítko. 
 

 
PŘÍRODOVĚDA 

 

 
Společenství les – učebnice str. 18 – 26 
Vypracováváme s dětmi Lapbook, kritéria hodnocení této práce děti 
dostanou ve škole. 
 
Budeme začínat s poznávačkou lesa – rostliny a živočichové. 
 

 
VLASTIVĚDA                

 

 
Máme probráno: Počasí a podnebí str. 32 
 
 Probíráme: ČR – demokratický stát 
 

 


