IV. A

TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2017/2018
Třídní učitelka: Bc. Dana Fojtíková

TÝDEN: 23. 4. 2018 – 27. 4. 2018

INFORMACE PRO RODIČE:
V úterý 24.4.2018 navštívíme dopravní hřiště, kde budou děti skládat zkoušku a obdrží průkaz cyklisty
/s sebou si vezmou cyklistickou helmu, 2 kusy jízdenek, přezůvky, psací potřeby/.
Škola v přírodě proběhne ve dnech 14.5.2018 – 18.5.2018, místo pobytu Lovecká chata, Horka nad
Moravou. Tiskopis Posudku o zdravotní způsobilosti děti obdržely ve středu 18.4.2018. Prosím o
dodání do školy do 7.5.2018.
Fotografování tříd proběhne 3.5.2018, cena fotografie je 25Kč.
PŘEDMĚT:

CO SE NAUČÍM?

JAZYK ČESKÝ

Probírané učivo: Opakujeme předpony bez- roz-, vz-, skupiny bě/bje,
vě/vje, pě, vyjmenovaná slova po b, l, m, p, s, v ,z., slovní druhy, podstatná
jména (rod, číslo a pád), podstatná jména rodu středního a ženského

ABC

Podstatná jména – rod mužský UČ str. 61- 65
Slovesa UČ str. 66 – 77
PS str. 50 - 59
Na pondělí 23. 4. 2018 si přineseme čtenářský deník.

ANGLIČTINA

Lekce 3
Slovní zásoba: nemoci, popis zdravotních problémů a doporučení
Učebnice str. 16
The Dragon Crown str. 17
Review A – opakování lekcí 1 - 3

MATEMATIKA

123

Probírané učivo: Obvody – trojúhelník a čtverec PS 2 str. 41 - 44
Římské číslice PS 2 str. 62 -63
Písemné sčítání a odčítání do milionu PS 3 str. 3 - 6
Opakujeme si malou - velkou násobilku, dělení se zbytkem, počítání se
závorkami, násobení a dělení do tisíce zpaměti, písemné sčítání a odčítání
do 1000, zaokrouhlování čísel.
Geometrie : procvičujeme body, přímky, polopřímky, úsečky, kružnice,
konstrunkce rovnoběžek a kolmic, konstrukce obdelníku a čtverce,
úhlopříčky a pravoúhlý trojúhelník

PŘÍRODOVĚDA

Probírané učivo: Ekosystém lidských obydlí UČ str. 53 - 61

Učíme se podle zápisů v sešitě, doplníme přečtením textu v učebnici.

VLASTIVĚDA

Probírané učivo: Přemyslovci UČ str. 16 -24
Ve středu 25. 4. 20018 budeme psát test UČ str. 9 -11
Učíme se podle zápisů v sešitě, doplníme přečtením textu v učebnici.

