III. B
TÝDEN:

TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2017/2018
Třídní učitelka: Mgr. Alena Chrastinová

23.4.- 27.4.2018

INFORMACE PRO RODIČE:
Vážení rodiče, chci Vás požádat, abyste do konce tohoto týdne zaplatili peníze za školní výlet (tedy do
27.4.). Můžete se rozhodnout, zda zaplatíte celou částku 550 Kč nebo nejdříve částku 330 Kč na
autobus a v květnu pak 220 Kč na vstupné. Dosud zaplatila pouze polovina žáků a termín cestovní
kanceláře k zaplacení výletu je pro mne závazný. Předem děkuji za pochopení.
PŘEDMĚT:

CO SE NAUČÍM?

JAZYK ČESKÝ
(čtení, psaní)

Čj – procvičování vyjmenovaných slov, slovních druhů, pádů u
podstatných jmen (pravopisná cvičení, diktáty)

ABC

Podstatná jména – rod, číslo, určování všech kategorií
(Čj – uč. po str. 79, , Čj – PS - str. 67 ,68 , Čj - PS - Slovní druhy – od str.36)
Čj – ps (písanka II. díl str. 18,19)

ANGLIČTINA

Čj – čt (čítanka – po str. 133)

U 6 – Family photos !!!nová slovíčka!!!!
 I have got tone brother.
 Have you got a brother? Yes, I have.
No, I haven´t.
 How many brothers have you got? I have got two brothers.

Uč. po str. 31
PS po str. 33
!!!!!!!!!!! V úterý 24.4. testík U6 – family (slovíčka + have got) – !!!
Čteme na známky – str. 30
Prosím rodiče, aby se s dětmi učili i psanou formu slovíček. Je to důležité i
pro čtení!! Děti se musí naučit grafickou podobu slova!!! Děkuji!!

MATEMATIKA

123

M - Čísla 0 až 1 000 – sčítání a odčítání zpaměti i písemně –
procvičování, trojúhelník (testíky, minutovky)
M – Násobení a dělení do 1000 (násobení a dělení čísly 10, 100)
(M – nový PS III.díl po str. 27, M - mPS II. díl po str.16)
Žáci budou mít po celý týden pomůcky do geometrie (i funkční kružítko)!

PRVOUKA

Prv téma – Živočichové (ryby, plazi)
(Prv – uč. po str. 64, Prv – PS po str. 55)
Opakování tématu – (společné znaky živočichů, savci, ptáci) – testík

VÝCHOVY

Vv, Pv – jarní příroda – dokončení projektu
Hv – notová abeceda, hudební skladatelé
Tv – posilujeme, nácvik šplhu, cvičení na nářadí

