V. A

TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2020/2021
Třídní učitelka: Mgr. Danuše Kozánková

TÝDEN: 8. listopadu 2021 – 12. listopadu 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.
V PONDĚLÍ 8. LISTOPADU 2021 PROBĚHNE TESTOVÁNÍ - COVID 19.
PŘEDMĚT:

JAZYK ČESKÝ

ABC

CO SE NAUČÍM?

Probrané učivo:
Zdvojené souhlásky + opakování učiva 4. ročníku
Učebnice po str. 30
PS po str. 16
Procvičování pravopisu po str. 16(str.4 jsme vynechali)
Budeme probírat:
Zdvojené souhlásky, přídavná jména odvozená příponou -ský + opakování
učiva 4. ročníku
Učebnice po str. 34
PS po str. 17
Procvičování pravopisu po str. 16 (včetně stran 9 a 10)
Ve středu si napíšeme diktát.
Ve pátek 12.11.2021 si napíšeme opakování mluvnických kategorií u
sloves.
Skupina Mgr. Marcely Fojtíkové

ANGLIČTINA
Lekce 1
Procvičování: tvary slovesa to BE, číslovky, slovní zásoba: my family
1C - Birhdays
Měsíce a řadové číslovky
When´s your birthday? What´s the date today?
Skupina Mgr. Střelcové
Učebnice: U1 C Birthdays




číslovky do 100 (psaní, výslovnost)
datumy (řadové číslovky, měsíce)
přivlastňovací zájmena



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. 7
V pondělí 8.11. testík z TO BE – doplňování správných tvarů AM, IS,
ARE (podobně jako v sešitě AJ)


Založit si portfólio - složka a v ní euroobaly na materiály do AJ!!!

MATEMATIKA

123

Probrané učivo:
Převody jednotek délky
Učebnice po str. 19-21
PS po str. 12
Početník po str. 9
Budeme probírat:
Převody jednotek
Učebnice po str.30
Početník po str. 10
PS po str. 15
V geometrii se učíme úhly, kružnice a kruh.
Do geometrie máme pracovní sešit, budeme pracovat po str.7

PŘÍRODOVĚDA

VLASTIVĚDA

V úterý si napíšeme desetiminutovku.
Probírané učivo: Energetické suroviny, Člověk a energie
Učebnice str.19 + 20

Ve školních lavicích – učebnice str.16, Světlo rozumu str.17
V pondělí 8. 11. 2021 si napíšeme krátkou písemnou práci z vlastivědy,
zopakujte si Ve školních lavicích – učebnice str.14,15.

