TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2021/2022

III. B
TÝDEN:

Třídní učitelka: Mgr. Miroslava Svrčková
(Mgr. Edita Kolářová)
29.11. – 3.12.2021

Informace pro rodiče
Vážení rodiče,
začínáme se učit vyjmenovaná slova. Prosím o jejich pravidelné opakování s Vašimi dětmi v rámci
možností. Také začneme pracovat od 6.12. s 2. dílem učebnice matematiky. Můžete mi kdykoliv
zavolat nebo napsat a přijít si pro 2. díl (v případě, že bude vaše dítě nemocné). V prvouce je učivo
dost náročné, proto budeme pracovat s vyhledáváním odpovědí na otázky pomocí učebnice,
pracovních listů a vlastních zápisků.
Děkuji za pochopení. Mgr. Edita Kolářová

PŘEDMĚT:

CO SE NAUČÍM?

JAZYK ČESKÝ
(čtení, psaní)

Probírané učivo: Vyjmenovaná slova B

ABC

ANGLIČTINA





Učebnice: str. 43, 44, 45,
Pracovní sešit: str. 30, 31, 32, 33
Čítanka: str. 42, 43, 44, 45
upevňování čtenářských dovedností
 Písanka: str. 24, 25
dbám na správné tvary písma
Skupina Mgr. Střelcová
Stále opakujeme: What´s your name? My name is…/ I´m …..
How are you? I´m fine, thank you.
How old are you? Jak jsi starý? I am eight.
-

Colours, Numbers 1 – 12, Classroom
What´s this? It´s a …….
Introductions

U2 – opakování
U3 – Super pets – nová slovíčka!!!
PS po str. 14
!!!!! Ve čtvrtek 2. 12. testík z lekce 2 – číslovky, nábytek – projít si
cvičení v pracovním sešitě!!!!
Prosím, učte se s dětmi i psanou formu slovíček. .
Skupina Mgr. Lenky Bělaškové
Lekce 2
- předměty kolem nás
- What colour’s the …? It’s … .
- čísla 1-20
- How old are you? I’m … .
- My friend is a monster 2
Prosím, opakujte si s dětmi slovíčka, včetně psané formy.

MATEMATIKA

12 3
PRVOUKA

Probírané učivo : Násobení 0 - 10
 Pracovní sešit: str. 44, 45, 46, 47, 48 násobení číslem 10
prosím procvičovat násobilku s dětmi každý den
 Mat.minutovky: násobení číslem 9, 10
 Geometrie: PS str. 49, 50 geometrické pojmy
Probírané učivo : Svět kolem nás
 Učebnice: 21, 22
 Prac. sešit: 19, 20
Učíme se z vlastních zápisů v malém sešitě, kde máme jen důležité učivo.

VÝCHOVY

TV – plavecký výcvik ukončen v pátek 12.11.2021
Další hodiny TV budou dle rozvrhu v tělocvičně. Prosím, připravte dětem cvičební
úbor a vhodnou obuv.

