TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2021/2022

III. B
TÝDEN:

Třídní učitelka: Mgr. Miroslava Svrčková
(Mgr. Edita Kolářová)
13.12. – 17.12.2021

Informace pro rodiče
Vážení rodiče,
děkuji za příspěvky ve výši 250,- Kč na žáka za 1. pololetí pro Spolek rodičů při 9. ZŠ.
Postupně se nám vracejí nemocní žáci a tak věřím, že už bude výuka probíhat plynule .
Také bych chtěla poděkovat rodičům za velkou pomoc při domácí výuce nemocných žáků.
Mgr. Edita Kolářová

PŘEDMĚT:

CO SE NAUČÍM?

JAZYK ČESKÝ
(čtení, psaní)

Probírané učivo : Vyjmenovaná slova B, L

ABC






ANGLIČTINA

Učebnice: str. 46, 47, 49, 50
Pracovní sešit: str. 35, 36,
Čítanka: str. 58, 59, 60, 61
upevňování čtenářských dovedností
Písanka: str. 27
dbám na správné tvary písma

Skupina Mgr. Střelcová
Stále opakujeme: Barvy, čísla 1 – 20
Věci ve škole
Nábytek
U3 – Super pets – nová slovíčka!!!




What´s this? It´s a …….
Otázka IS IT A CAT?
a krátká odpověď YES, IT IS. nebo NO, IT ISN´T.
Slovní zásoba CHRISTMAS

PS po str. 17
Prosím, učte se s dětmi i psanou formu slovíček .
Skupina Mgr. Lenky Bělaškové
Lekce 3 – Super pets
- pets – domácí zvířátka
- What´s this? It’s a …
- Is it a bird? Yes, it is./No, it isn´t.
Prosím, opakujte si s dětmi slovíčka, včetně psané formy.
MATEMATIKA

12 3

Probírané učivo : Odčítání dvojciferných čísel PS č.2
 Pracovní sešit: str. 7, 8, 9, 10
prosím procvičovat násobilku s dětmi každý den
 Mat. minutovky:
 Geometrie: opakujeme tělesa – vrchol, stěna, hrana

PRVOUKA

Probírané učivo : Moje rodina, čím chci být
 Učebnice: 27, 28, 29
 Prac. sešit: 24, 25
Učíme se z vlastních zápisů v malém sešitě, kde máme jen důležité učivo.
Z učiva probíráme jen základní údaje – čím měříme, vážíme a určíme v jakých
jednotkách.

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.

