V. B
TÝDEN:

TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2017/2018
Třídní učitelka: Mgr. Danuše Kozánková

26. únor 2018 – 2.březen 2018

INFORMACE PRO RODIČE:
19. února 2018 – 23. února 2018 - jarní prázdniny.

Od úterý 13.2.2018 si žáci budou nosit červenou učebnici do vlastivědy.
28. února 2018 jdeme do divadla na muzikál Popelka, vybíráme 70 Kč.
PŘEDMĚT:

CO SE NAUČÍM?

JAZYK ČESKÝ

Probírané učivo – přídavná jména (tvrdá, měkká, přivlastňovací)
- Přídavná jména tvrdá – skloňování podle vzoru mladý,
mladá, mladé
Procvičujte – podstatná jména
PS po str. 15 (včetně)
Učebnice – po stranu 71 (včetně)
Každý čvrtek píšeme diktát.
Ve středu28. února 2018 si napíšeme opakování mluvnických kategorií u
podstatných jmen – pád, číslo, rod a vzor.
Skupina M. Fojtíková

ABC

ANGLIČTINA
Lekce 4
Slovíčka 4a, b
Opakování: What´s the time?
Poslech: When? What time?
- učebnice str. 41, pracovní sešit str.33
Čtení: MY DAY – učebnice str. 42
Skupina H. Šimperské – Lekce: Lekce 4: Time, What´s the time, please?
Určování času, předložky at, on
-

stále procvičujeme tvary sloves to be, have got
v pátek 2.3.2018 píšeme testík na opakování have got a to be

Učebnice str.41
Pracovní sešit po str. 31
MATEMATIKA

123
PŘÍRODOVĚDA

Probírané učivo – zlomky – čtení, zápis, určování částí z celku, desetinné
zlomky, smíšená čísla.
Procvičujte – písemné dělení dvojciferným dělitelem.
PS 2 po str.13/včetně.
Matematické minutovky – 1. díl máme hotový celý, cvičení, která jsme
vynechali, mohou sloužit k domácímu procvičování.
Geometrie – obvod a rýsování rovnoběžníku.
V úterý 27. února 2018 si napíšeme písemnou práci na dělení
dvojciferným dělitelem.
Probírané učivo – Člověk – kostra
Žáci mohou do hodin přírodovědy nosit referáty.
Na písemné práce se mají učit ze sešitu.

VLASTIVĚDA

Probírané učivo – Kraje ČR, Hlavní město Praha
Ve čtvrtek 1. března 2018 si napíšeme krátké opakování z vlastivědy.
Zopakujte si 2. světovou válku, Nástup komunistické strany.
Žáci mohou do hodin vlastivědy nosit referáty.
Na písemné práce se mají učit ze sešitu.

INFORMATIKA

Probírané učivo: Internet (vznik a vývoj)

