V. A

TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2021/2022
Třídní učitelka: Mgr. Danuše Kozánková

TÝDEN: 13. prosince 2021 – 17. prosince 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.
Prosím o psaní omluvenek do elektronické žákovské knížky. Také veškerou komunikaci směřujte do
elektronické žákovské knížky.
V PONDĚLÍ 13. PROSINCE 2021 PROBĚHNE TESTOVÁNÍ - COVID 19.
PŘEDMĚT:

JAZYK ČESKÝ

ABC

CO SE NAUČÍM?

Probrané učivo:
Předložky s, z, skupiny bě/bje, pě, vě/vjě, mě/mně a opakování učiva 4.
ročníku
Učebnice po str. 41
PS po str. 20
Procvičování pravopisu po str. 22
Budeme probírat:
Skupiny bě/bje, pě, vě/vjě, mě/mně učiva 4. ročníku
Učebnice po str. 39
Napiš do sešitu:
učebnice str. 42/cv. 7,
učebnice str. 42/cv. 8,
učebnice str. 44/cv. 2,
učebnice str. 44/cv. 5
PS po str. 23
Procvičování pravopisu po
str. 24
Ve středu si napíšeme
diktát.
Ve čtvrtek si napíšeme
doplňování – předložkys,z.
Čtení – Přečti si tento
příběh
Sloh – do sešitu sloh
nakresli a popiš vánoční
stromeček

Skupina Mgr. Marcely Fojtíkové
ANGLIČTINA

Hodiny – What´s the time? – písemné opakování (Testík!!!)
Opakování lekce 1 – učebnice str. 18, pracovní sešit str. 10 – 11
Lekce 2
Slovíčka 2a, 2b
My room
Skupina Mgr. Střelcové
Učebnice: U2 – At home – nová slovíčka !!!
 slovní zásoba 2a – učit se
 opakování tvaru slovesa HAVE GOT))
Stále opakujeme:
 datumy (řadové číslovky, měsíce)
 přivlastňovací zájmena
 TO BE (časování slovesa TO BE) + jeho tvary (kladný tvar, záporný tvar, otázka, krátká odpověď)
 What´s the time (určování času)
Učit se i psanou formu slovíček. Slovíčka si značíme v pracovním
sešitě vzadu ve slovníčku.
PS po str. 13
V pondělí 13.12. testík – What´s the time?
Každý týden píšeme krátké procvičovací testíky na doplňování tvarů
slovesa TO BE. 😊

MATEMATIKA

123

Založit si portfólio - složka a v ní euroobaly na materiály do AJ!!!
Probrané učivo:
Převody jednotek
Učebnice po str. 43
PS po str. 19
Početník po str. 18
Budeme probírat:
Převody jednotek
Učebnice po str. 59
Napiš do sešitu: učebnice str.50/cv. 22, učebnice str. 52/cv. 23,
učebnice str. 54/cv. 40, učebnice str. 59/cv. 7
Početník po str. 18
PS po str. 21
V geometrii se učíme porovnávání úseček, grafický součet a rozdíl
úseček.
Do geometrie máme pracovní sešit, budeme pracovat po str.9

PŘÍRODOVĚDA

VLASTIVĚDA

V úterý si napíšeme desetiminutovku – převody jednotek obsahu.
Probírané učivo: Vesmír, Slunce, Galaxie, Sluneční soustava
Nové učivo: Výprava do vesmíru – učebnice str. 28 přečíst.
Podívej se na video:
Merkur: https://decko.ceskatelevize.cz/video/e318294340210006
Venuše: https://decko.ceskatelevize.cz/video/e318294340210007
Země: https://edu.ceskatelevize.cz/video/6327-kosmix-orbit-zeme
Budeme probírat: Z poddaného člověka občan – učebnice str. 29
Do sešitu napiš odpovědi na otázky – učebnice str. 29(dole)

