IV. B

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

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, PS do matematiky/
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 25 Kč.
PŘEDMĚT:

JAZYK ČESKÝ

ABC

CO SE NAUČÍM?

Probírané učivo: stále opakujeme předpony bez-, roz-, vz-, předložky,
skupiny bě/bje, vě/vje, pě, vyjmenovaná slova, slovní druhy, podstatná
jména – rod, číslo, pád
- skloňování podstatných jmen, rod střední, rod ženský, rod mužský, vzory,
koncovky
- Slovesa, čas přítomný, budoucí a minulý /uč. str. 74 -77, PS str. 59/
Přinést čtenářský deník se zápisem jedné přečtené knihy – do 4.5.2018
Každé pondělí píšeme diktát .

ANGLIČTINA

Probírané učivo:

U4 – My town !!! nová slovíčka !!!

Opakujeme slovesa (have got, to be, can, like a vazbu there is/are)
Uč. str. 19
K učebnici CHIT CHAT 2 nebudeme mít pracovní sešit. Materiály k učivu
budu dětem kopírovat. Děti si budou pracovní listy zakládat do složek
(portfólio).
V každé lekci píšeme testík ze slovíček probírané lekce a na závěr lekce
píšeme souhrnný test.

MATEMATIKA

123

Probírané učivo: opakujeme malou i velkou násobilku, dělení se zbytkem,
počítání se závorkami, pořadí výpočtů, násobení a dělení do tisíce zpaměti,
písemné sčítání a odčítání do tisíce, porovnávání čísel, zaokrouhlování čísel
- písemné sčítání a odčítání do milionu, pořadí výpočtů / PS 3 str. 5 - 9/
Geometrie: procvičujeme body, přímky, polopřímky, úsečky, kružnice,
rovnoběžky, kolmice, konstrukce obdélníku, čtverce, úhlopříčky, pravoúhlý
trojúhelník
- obvody – trojúhelník, čtverec, obdélník /PS 2 str. 46, 47 /

Probírané učivo:
PŘÍRODOVĚDA
Ekosystém pole – polní plodiny /str. 38 – 39/, živočichové našich polí
/str. 40 - 42/
Učíme se podle zápisů v sešitě, doplníme přečtením textu v učebnici.
Probírané učivo
VLASTIVĚDA
Hlavní události nejstarších dějin
Přemyslovci /uč. str. 18, 19, 21, 22, 23/
Lucemburkové /uč. str. 25/
Učíme se podle zápisů v sešitě, doplníme přečtením textu v učebnici.

