III. A
TÝDEN:

TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2018/2019
Třídní učitelka: Mgr. Alena Chrastinová

od 18. února do 22. února 2019

INFORMACE PRO RODIČE: Vážení rodiče, v posledním týdnu před jarními prázdninami půjdeme

společně na Festival IQ PLAY ve středu 20. 2. od 10:00 do 12:00 hodin do zlínského zámku.
Vybíráme vstupné 50 Kč. Na jarní prázdniny si žáci vezmou domů ručníky, cvičební úbor a
přezůvky. Určitě si užijí zasloužený týden volna a odpočinou si od školních povinností!
PŘEDMĚT:

CO SE NAUČÍM?

JAZYK ČESKÝ
(čtení, psaní)

Čj – Vyjmenovaná slova po „Z“, „B“, „L“ , „M“, „P“ - procvičování
Vyjmenovaná slova po „S“
(pracovní listy)

ABC

Čj – uč. (učebnice) po str. 52
Čj – VS str. po str. 52

Čj – PS (pracovní sešit zelený) po str. 56

Čj – SD po str. 6 (nový pracovní sešit - slovní druhy)

Čj – ps (psaní) - II. díl po str. 9
ANGLIČTINA

Čj – čt (čtení) po str. 95

Skupina Mgr. Fojtíková
Lekce 4
Pocity – nová slovní zásoba, popis I am, He is, She is
Otázky: Are you happy? Yes, I am, No, I am not.
How are you? I am fine, thank you.
Učebnice a pracovní sešit str. 20 - 22
Skupina Mgr. Střelcová

.

U4 – Feelings – NOVÁ SLOVÍČKA !!!
I am = I´m (Já jsem)
She is – She´s (Ona je)
He is – He´s (on je)

Ve středu 20.2. testík ze slovíček U4 !!!! (přesunuto ze 14.2.)
PS po str. 22
Stále se učíme: pozdravy, základní pokyny, jméno a otázka na jméno,
otázka na věk, číslovky 1-20, barvy.
MATEMATIKA

123

M – Písemné sčítání – procvičování
Geometrie: rýsování přímek, průsečík přímek, kruh, kružnice
(pracovní listy)
M – PS (velký pracovní sešit) – II. díl od str. 37 po str. 42
M – mPS (malý pracovní sešit) – I. díl po str. 32
Žáci si budou každý den nosit pravítka, ostře zařezané tužky, funkční
kružítko a velký sešit do geometrie.

PRVOUKA

Prv – téma: Lidské tělo – žiju zdravě, správná výživa
(pracovní listy), v úterý 19. 2. testík: části lidského těla, vnitřní orgány a
smysly
Prv – uč. (učebnice) po str. 40

VÝCHOVY

Prv – PS (pracovní sešit) str. 34

Vv, Pv – Festival IQ PLAY
Hv – hudební teorie, zpěv a pohyb
Tv – posilovací cvičení, míčové hry, šplh

