
V. A 
TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Miroslava Svrčková 

 
TÝDEN: 2. – 6. listopadu 2020 

INFORMACE PRO RODIČE 

Děkuji Vám za spolupráci v tomto náročném období, jsem moc ráda, že se všichni žáci aktivně 
účastní online výuky. Věřím, že se nám bude dařit i nadále, po dobu zavření škol. Rozvrh hodin 
najdou děti vždy v kalendáři, jak jsme byli zvyklí v předchozích týdnech. 
 
Pro komunikaci se školou používejte elektronickou žákovskou knížku. Děkuji. 
Miroslava Svrčková 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
 JAZYK  ČESKÝ  
 

 

A B C 
 
 
 

 

 
Pondělí: 
Přídavná jména odvozená příponou – ský 
Opakování pravopisu 
 
Úterý: 
Předpony s, z, vz 
Opakování pravopisu 
 
Středa: 
Předložky s, z 
Opakování pravopisu 
 
Čtvrtek 
Skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně 
Procvičování 
 
Pátek 
Procvičování probraného učiva 
Sloh: Rozhovory. Řešení životních situací 
 

  ANGLIČTINA 
 

 
 
 

Skupina Mgr. M. Svrčkové 
 
Pondělí: 
Where are you from? 
názvy států – procvičování 
sloveso „to be“ – opakování a procvičování 
 
Středa: 
My Family 
přivlastňovací zájmena – my, your, his, her, its, our, their 
přivlastňování – pomocí ´s 
 
Pátek: 
Sloveso „to be“ – kladná věta, zápor, otázka 
Slovní zásoba 2c 
 
Je nutné se připravovat na každou hodinu angličtiny, opakovat si slovíčka – 
ústně i písemně. 
 
Skupina Mgr. M. Fojtíkové 
 
Pondělí 2. 11. 

 kontrola zadané práce z pátku 23. 10. 

 



 procvičování slovní zásoby 2a, 2b 
 sloveso TO BE 

Středa 4. 11. 

 slovní zásoba: rodina 
 sloveso TO BE – cvičení 

Pátek 6. 11. 

 rodina, přivlastňování pomocí ´s 
 sloveso to be 

   MATEMATIKA 
 
 

  1 2 3 
 
 

 
 

Pondělí: 
Zaokrouhlování čísel přes 1000 000 
Početní výkony s velkými čísly 
 
Úterý: 
Početní výkony s velkými čísly – sčítání 
Písemné dělení – procvičování 
 
Středa: 
Převody jednotek délky 
Slovní úlohy 
 
Čtvrtek: 
Různé typy slovních úloh, způsoby řešení 
Jednotky délky 
 
Pátek: 
Geometrie – opakování učiva 
Konstrukce čtverce a obdélníku 
 

  PŘÍRODOVĚDA 

 

 

Vesmír 

  VLASTIVĚDA  
 

               
 

 Baroko  
Jan Amos Komenský  
Osvícenství – vláda Marie Terezie  
Vláda Josefa II.  
Manufaktury a první stroje   
  
Národní obrození (uč. str. 25,27)  
  
Zápisy posílám na EŽK.  
  
Na písemné práce se stačí připravovat ze sešitu a nahlášeny jsou předem.  

 
  INFORMATIKA 

 

 
Práce v aplikaci Microsoft Office Team  
Škola Online – elektronická žákovská knížka 
 

 


