IV. A

TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2018/2019
Třídní učitelka: Mgr. Danuše Kozánková

TÝDEN: 22. října 2018 – 26. října 2018

INFORMACE PRO RODIČE:

Prosím o kontrolu žákovských knížek a podepsání známek.
Prosím o zaplacení příspěvků na SRPŠ. Termín byl do 19.10.2018. Děkuji.
Ve středu 24.10.2018 budeme mít s žáky celodenní projekt k výročí vzniku ČSR, žáci
podrobné informace k projektu obdrží v pondělí 22.10.2018. Zatím si mají vyhledávat
informace o 1. republice a vzniku ČSR.

PŘEDMĚT:

CO SE NAUČÍM?

JAZYK ČESKÝ

Probírané učivo: předložky, předpony (od, nad, pod, před, roz, bez, vz, ob,
v), ě, je
PS po str.17/ vše
Procvičování pravopisu po str.12
Učebnice po str. 17
V tomto týdnu budeme probírat: vyjmenovaná slova
Každou středu budeme psát diktát.
V pondělí 15. října 2018 si napíšeme krátký test na vyhledávání podstatných
jmen a sloves z textu.
Prosím o procvičení vyjmenovaných slov.

ABC

ANGLIČTINA

Skupina: Mgr. Fojtíková
Test lekce 8
Lekce 9 – jídlo
Nová slovní zásoba, What do you like? I like, I don´t like – učebnice a
pracovní sešit str. 42, 43
Skupina: Mgr. Střelcová




U9 – Bug café (food) – nová slovíčka !!!!
Sloveso LIKE (I like, I don´t like)
Otázky: Do you like? (Yes, I do. No, I don´t.)
What do you like? (I like …………)
!!!!!! Čtvrtek 25.10. test - slovíčka U9 !!!!!

PS po str. 42

MATEMATIKA

123

Probírané učivo: Dělení v oboru velké násobilky
PS po str.25– včetně
Hodně pracujeme s pracovními listy. Děti je mají uloženy ve složkách ve
škole.
V tomto týdnu budeme probírat pamětné dělení v oboru velké násobilky.
V úterý 23.10 2018 si napíšeme opakování násobení v oboru velké násobilky
( 18 . 3 =)
Prosím o procvičení malé násobilky!!!!!!!!!!!
Na geometrii musí mít pravítko s ryskou, kružítko, tužku č. 3, nelinkovaný

PŘÍRODOVĚDA

VLASTIVĚDA

velký sešit, pracovní sešit do matematiky.
PS str. 15
Sešity z geometrie jsem si vybrala ke kontrole.
Ve čtvrtek 25.10.2018 si napíšeme krátké opakování z geometrie, zopakujte
si rýsování a měření úseček.
Probíráme měření a porovnávání úseček.
Geometrii budeme mít každý čtvrtek.
Pracujeme v geometrii do nelinkovaného sešitu podle pracovních listů.
Probíráme – rostliny – dělení rostlin podle užitku
V tomto týdnu budeme probírat živočichy.
Na písemné práce se mají děti učit ze sešitu.
Pokud někdo dostane špatnou známku z testu, může se nechat vyzkoušet.
Probíráme – Zlínský kraj
V tomto týdnu budeme probírat kraje a krajská města.
Na písemné práce se děti mají učit ze sešitu.

