IV. B
TÝDEN: 22.

TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2018/2019
Třídní učitelka: Mgr. Blanka Střelcová

října – 26. října 2018

INFORMACE PRO RODIČE:


Do konce října vybíráme příspěvek na Radu rodičů Kč 250,-. Děkuji!



Prosím o doplnění výtvarných krabiček, dětem chybí barevné papíry, lepidla, ochranné
podložky na lavice.



Do geometrie, prosím, ořezané tužky a pravítka (trojúhelníková).



Prosím rodiče o kontrolu žákovských knížek. 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 budou
vyhledávat informace o 1. republice a vzniku ČSR.
PŘEDMĚT:

JAZYK ČESKÝ

ABC

CO SE NAUČÍM?

Probírané učivo:
 Nauka o slově – slova mnohoznačná, protiklady, spisovná,
nespisovná, citově zabarvená
 Stavba slova – kořen, předpona, přípona
 Rozdíl mezi předponou a příponou, zdvojené souhlásky
 VYJMENOVANÁ SLOVA
PS po str. 18
!!! V úterý 23.10. testík – stavba slova (kořen, předpony, přípony, slova
příbuzná – se stejným kořenem)!!!!!
Každou středu budeme psát diktát.
Během roku průběžně píšeme pravopisná doplňovací cvičení.

ANGLIČTINA

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 …………)
PS po str. 42
!!!!!! Čtvrtek 25.10. test - slovíčka U9 !!!!!
Skupina Mgr. Bělaškové:
Oblečení, sloveso „have got“, „Whose hat is it?“, přivlastňování „It´s Jat´s
hat.“.
Probírané učivo:
MATEMATIKA
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Násobení dvojciferných čísel - prosím o procvičování malé násobilky,
některým dětem činí velké problémy !!!!!!!!!!
Dělení mimo obor násobilky

PS po str. 25

Geometrie: opakujeme učivo 3. ročníku – Základní geo. pojmy, měření a
porovnávání úseček
- Vzájemná poloha přímek (rovnoběžné, různoběžné)


PŘÍRODOVĚDA

Krychle

Geometrii budeme mít každý čtvrtek (nutno mít: pravítko s ryskou, rovné
pravítko, ostrouhanou tužku č. 3, popř. pentelku, kružítko)
Probírané učivo:
Příroda živá
Rostliny, vlastnosti, dělení – rostliny výtrusné, semenné, stavba těla
semenných rostlin – kořen, stonek, list /uč. str. 9 - 12, PS str. 6/1/
Na písemné práce stačí příprava ze sešitu, termín písemných prací je
zapsán v deníčku.
Probírané učivo:

VLASTIVĚDA
Obyvatelé ČR, Členění území ČR
Učebnice str.6,7

