
IV. B TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2022/2023 

Třídní učitelka: Mgr. Blanka Střelcová 

 TÝDEN: 30. ledna – 3. února 2023 

INFORMACE PRO RODIČE: 

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

hodin.       

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

rozvrhu hodin. 

• V pátek 3. 2. 2023 jsou pololetní prázdniny. 

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, vzor) 
                             Skloňování podstatných jmen rodu středního (vzory) 
 
      PS č. 2 po str. 4 

• 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 
 

• Jobs 

• Where are you from? I´m from ……… 
 
Děti obdrží nové učebnice CHIT CHAT 2 (pracovní sešit č. 2 nebudou 
potřebovat). 

• 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 
 

Probírané učivo: Písemné násobení dvojciferným činitelem (stále 
opakujeme) 
                              Písemné dělení jednociferným dělitelem 
 

• PS č. 1  po str. 30 

• Početník č. 1 str. 24, 25, 26 
 

Geometrie  
Probírané učivo: Mnohoúhelníky – obvod 
 
PS str. 14, 15 
 



Ve středu 1. 2. si napíšeme testík – 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 

 

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

 
VLASTIVĚDA                

 

 
Česká republika – demokratický stát 
 
Způsob řízení našeho státu 
 
Státní symboly ČR 
 
Státní svátky 
 
POZOR! Od 6. 2. 2023 si děti nosí do školy červenou učebnici: Hlavní 
události nejstarších českých dějin 
 
Na písemnou práci se stačí připravovat ze sešitu a bude oznámena včas. 
 

 


