TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2020/2021

V. A
TÝDEN: 25.

Třídní učitelka: Mgr. Danuše Kozánková
října 2021 – 29. října 2021

INFORMACE PRO RODIČE:
Prosím o pravidelnou kontrolu elektronické žákovské knížky.
Děti si ve škole nenechávají věci, mají se na vyučování chystat podle rozvrhu hodin.
Od středy 27. října do pátku 29. října mají děti zasloužené podzimní prázdniny.
PŘEDMĚT:

CO SE NAUČÍM?

JAZYK ČESKÝ

Probrané učivo:
Souhláskové skupiny na styku předpony nebo přípony a kořene +
opakování učiva 4. ročníku
Učebnice po str. 27
PS po str. 15
Procvičování pravopisu po str. 16(str.4 jsme vynechali)

ABC

ANGLIČTINA

Budeme probírat:
Souhláskové skupiny na styku předpony nebo přípony a kořene +
opakování učiva 4. ročníku
Učebnice po str. 28
PS po str. 16
Procvičování pravopisu po str. 16 (bez stran 9 a 10)
Skupina Mgr. Marcely Fojtíkové
Lekce 1
Sloveso TO BE – kladné a záporné tvary a tvary otázky ve všech osobách,
krátké odpovědi
Číslovky 20 – 100
My family - vocabulary

Enjoy your autumn holidays! – Hezké podzimní prázdniny!
Skupina Mgr. Střelcové
Učebnice: U1 B My family !!! nová slovíčka !!! + číslovky do 100


TO BE (časování slovesa TO BE) + jeho tvary (kladný tvar, záporný tvar, otázka, krátká odpověď)

Učit se i psanou formu slovíček. Slovíčka si značíme v pracovním
sešitě vzadu ve slovníčku.
PS po str. 5
V pondělí 25. 10. budeme psát testík ze slovíček 1 A, B!!!
MATEMATIKA

123

 Založit si portfólio - složka a v ní euroobaly na materiály do AJ!!!
Probrané učivo:
Zlomky – sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem, smíšená
čísla, výpočet části z celku
Učebnice po str. 30
PS po str. 11
Početník po str. 9
Budeme probírat:
Opakování učiva + Zlomky – sčítání a odčítání zlomků se stejným
jmenovatelem, smíšená čísla, výpočet části z celku
Učebnice po str.30
Početník po str. 10

PS po str. 12
V geometrii se učíme prostor, rovinu, úsečku, přímku a polopřímku.
Do geometrie máme pracovní sešit, budeme pracovat po str.5
V úterý si napíšeme desetiminutovku – písemné sčítání a odčítání.
PŘÍRODOVĚDA

Probírané učivo: Horniny, nerosty, nerudní suroviny
Učebnice str. 15.
V úterý 2. listopadu si napíšeme písemnou práci z přírodovědy. Zopakujte
si Pozorování neživé přírody, nerudní suroviny, učebnice str.11-13

VLASTIVĚDA

Ve školních lavicích – učebnice str.15
V pondělí 25.10.2021 si napíšeme krátké opakování z vlastivědy,
zopakujte si Doba pobělohorská a Život v barokní době.
Učebnice str. 9-13.

