IV. B

TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2021/2022
Třídní učitelka: Mgr. Alena Hrbáčková

TÝDEN: 20. prosince – 22. prosince 2021
INFORMACE PRO RODIČE:
V pondělí 20.12. proběhne screeningové testování dětí pomocí AG testů.
Prosím o podpisy a kontrolu domácích úkolů!
Prosím o pravidelné sledování elektronické ŽK. Posílám zde veškeré informace.
Prosím o omlouvání žáků přes elektronickou ŽK a do omluvného listu.
Děti si ve škole nenechávají věci, na vyučování se chystají podle rozvrhu hodin.

Ve středu 22.12.2021 končí výuka besídkou třídy v 11:35 hodin.
Vánoční prázdniny 23.12. - 2.1.2022.
Vážení rodiče, přeji všem klidné Vánoce prožité ve zdraví a hodně pohody v příštím roce!
PŘEDMĚT:

CO SE NAUČÍM?

JAZYK ČESKÝ

Opakování učiva:
Párové souhlásky. Měkké, tvrdé a obojetné souhlásky. Slovní druhy.
Stavba slova. Předložky a předpony.

ABC

Vyjmenovaná slova po b, l, m, p, s, v, z
Slovní druhy
Podstatná jména – rod, číslo, pád
Učebnice str. 39, 40
PS str. 36, 37, 38
Každé úterý budeme psát diktát.

ANGLIČTINA

Skupina Mgr. Střelcové

U11 – My favourite things !!! nová slovíčka !!!




There is/are (otázky, odpovědi)
Předložky IN, ON (v, na)
CHRISTMAS (vocabulary, carols, games)

Merry Christmas!
PS po str. 53
Prosím, učte se s dětmi i psanou formu slovíček. Děkuji! 😊
Skupina Mgr. Marcely Fojtíkové
Christmas celebration, vocabulary, activities, songs and carols.
Merry Christmas!
MATEMATIKA

123

Opakování
Malá násobilka. Sčítání a odčítání. Čísla do tisíce. Zaokrouhlování.
Násobení jednociferného a dvojciferného čísla. Dělení čísla dvojciferného
číslem jednociferným. Dělení se zbytkem. Počítáme se závorkami.
Násobení a dělení do tisíce zpaměti.
Orientace v rovině, souřadnice, opakování
PS po str. 63
V tomto týdnu dokončíme pracovní sešit číslo 1, v pondělí si děti přinesou
PS č. 2.
Písemné sčítání do tisíce (PS 4/2)
Geometrie: bod, přímka, úsečka, polopřímka, tělesa, kružnice, nanášení
úsečky na přímku, polopřímku (str. 40)

PŘÍRODOVĚDA

Ekosystém Les
Kořenové, mechové, bylinné, keřové a stromové patro – jehličnaté
stromy (str. 22, 23)
Na písemnou práci se stačí připravovat ze sešitu, bude oznámena včas,
a proto je potřeba, aby si žáci v případě absence učivo dopsali.

VLASTIVĚDA

Města ČR (str. 9, 10)
Na písemnou práci se stačí připravovat ze sešitu, bude oznámena včas,
a proto je potřeba, aby si žáci v případě absence učivo dopsali.

