IV. B
TÝDEN: 8.

TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2021/2022
Třídní učitelka: Mgr. Alena Hrbáčková

listopadu – 12. listopadu 2021

INFORMACE PRO RODIČE:
Prosím o podpisy domácích úkolů. Prosím o pravidelné sledování elektronické ŽK. Posílám zde veškeré
informace. Prosím o omlouvání žáků přes elektronickou ŽK a do omluvného listu. Děti si ve škole
nenechávají věci, na vyučování se chystají podle rozvrhu hodin. Ve středu 10. listopadu pojedeme v rámci
výuky na dopravní hřiště (průkaz cyklisty). První hodinu budeme ve škole, pak odjíždíme do
Malenovic. Děti si vezmou vhodné sportovní oblečení, cyklistickou helmu, pouzdro, přezůvky, pití,
svačinu a dvě jízdenky na pásmo A, B. V pondělí 8. 11. a 15. 11. proběhne screeningové testování dětí
pomocí AG testů.
PŘEDMĚT:

CO SE NAUČÍM?

JAZYK ČESKÝ

Opakování učiva:
Párové souhlásky. Měkké, tvrdé a obojetné souhlásky. Slovní druhy.
Stavba slova. Předložky a předpony.

ABC

Vyjmenovaná slova po b, l, m, p, s
Učebnice str. 27, 28, 30
PS str. 22, 23, 24, 25
Každé úterý budeme psát diktát.

ANGLIČTINA

Skupina Mgr. Střelcové

 Review C (uč. str. 46, 47)
 U10 – Animal safari (nová slovíčka!!)
Vazba: There is, there are
PS str. 49
Skupina Mgr. Marcely Fojtíkové
Review C – učebnice str. 46, 47 – speaking, reading, listening

MATEMATIKA
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PŘÍRODOVĚDA

Lekce 10
Slovní zásoba: Animal safari
Vazba There is, There are
Písnička
Opakování
Malá násobilka. Sčítání a odčítání. Čísla do tisíce. Zaokrouhlování.
Násobení jednociferného a dvojciferného čísla. Dělení čísla dvojciferného
číslem jednociferným
Dělení se zbytkem
Počítáme se závorkami
PS str. po str. 37
Geometrie: bod, přímka, úsečka, polopřímka, tělesa
Rostliny semenné – kořen, stonek, list, květ, plod - typy plodů
Dělení rostlin podle místa růstu a užitku (uč. str. 14)
Živočichové(uč. str. 15)
Na písemnou práci se stačí připravovat ze sešitu, bude oznámena včas,
a proto je potřeba, aby si žáci v případě absence učivo dopsali.

VLASTIVĚDA

Kraje a krajská města
Vodstvo ČR
Vodní toky a vodní nádrže (str. 28, 29, 30)
Na písemnou práci se stačí připravovat ze sešitu, bude oznámena včas,
a proto je potřeba, aby si žáci v případě absence učivo dopsali.

