TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2020/2021

V. B
TÝDEN:

Třídní učitelka: Mgr. Blanka Střelcová

15. listopadu – 19. listopadu 2021



Prosím o pravidelné sledování eŽK. Zde posílám veškeré informace.



Prosím o omlouvání absence žáků přes eŽK.



Prosím o kontrolu pomůcek do vyučování (děti často zapomínají sešity, pomůcky do
geometrie, do pracovní výchovy jim chybí nůžky, barevné papíry, lepidla). Velmi často
řešíme zapomínání domácích úkolů (úkoly dostávají děti každý den, kromě pátku)!!!



Prosím o aktualizaci údajů k Teamsům.
V pondělí 15.11. proběhne screeningové testování dětí pomocí AG testů.

V pondělí 15.11. a v úterý 16.11. proběhnou pohovory s rodiči dle rezervačního systému na
stránkách školy. Informace byly rodičům zaslány přes eŽK.
Moc Vám děkuji za spolupráci.
PŘEDMĚT:

CO SE NAUČÍM?

JAZYK ČESKÝ

Stále opakujeme: vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen, koncovky
u sloves.

ABC






Souhláskové skupiny na rozhraní předpony a kořene
Zdvojené souhlásky
Přídavná jména odvozená příponou - ský
Předpony s, se, z, ze, vz

PS po str. 19
Procvičování pravopisu str. 25, 26, 27
Ve čtvrtek 18.11. si napíšeme čtvrtletní písemnou práci. Učivo bude
zopakované a zapsané do sešitů ČJ.
Prosím o obalení sešitů a učebnic.
ANGLIČTINA

Skupina paní učitelky 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 pátek 19.11. si napíšeme čtvrtletní písemnou práci. Učivo bude
zopakované a zapsané do sešitů AJ.
Založit si portfólio - složka a v ní euroobaly na materiály do AJ!!!

Skupina paní učitelky Šimperské:
Učebnice: – U1 C Birthdays + U1 D – Hurry up
Pracovní sešit: str. 6,7





číslovky do 100 (psaní, výslovnost)
datumy (řadové číslovky, měsíce)
přivlastňovací zájmena
budeme hodně opakovat předchozí učivo



TO BE (časování slovesa TO BE) – kladné, záporné tvary, otázka,
krátká odpověď – v PÁTEK 19.11.2021 si napíší opravu
doplňování tvarů slovesa „být“ ti, kteří se časování doposud
nenaučili!!! (kladné, záporné tvary, otázka) Moc prosím o
kontrolu, je to důležité učivo, používání tohoto základního
slovesa musí být zautomatizované.
Na pondělí 22.11. 2021 plánujeme písemné opakování
probraného učiva – konkrétní příklady si probereme v hodinách
příští týden



Slovní zásoba: 1-C,D -učit se

MATEMATIKA

Učit se i psanou formu slovíček. Slovíčka si značíme v pracovním
sešitě vzadu ve slovníčku.
Stále opakujeme:
 početní operace do milionu (pamětné i písemné)
Nové učivo: Převody jednotek délky, hmotnosti, objemu

12 3

PS po str. 16
Početník č. 1 strany 15, 16
V úterý 16.11 si napíšeme čtvrtletní písemnou práci. Učivo bude
zopakované a zapsané do sešitů M.
Geometrie – Vzájemná poloha přímek (úseček, polopřímek)
- Úhly
PS str. 5
GEOMETRIE bývá vždy ve středu. (Potřebujeme 2 pravítka – alespoň
jedno s ryskou, ostrouhanou tužku č. 2 nebo 3, kružítko.)
Prosím o obalení sešitů.

PŘÍRODOVĚDA

VLASTIVĚDA

Vesmír
Celý měsíc listopad budeme postupně probírat kapitolu o vesmíru. Přečteme
si v učebnici, popovídáme, koukneme na video, uděláme zápis do sešitu. Pro
dobrovolníky je i možnost referátu na nějakou vesmírnou zajímavost.
Manufaktury, čeští vynálezci (str. 22, 23)
Národní obrození (str. 25)
Písemné práce budou nahlášeny dopředu, bude stačit učit se pouze ze
sešitu, proto prosím o dopsání učiva v případě absence.

