III. A

TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2021/2022
Třídní učitelka: Mgr. Veronika Schneiderová, DiS.

TÝDEN: 31.1. - 4.2.2022
Informace pro rodiče:
Vážení rodiče,
v pondělí 31.1.2022 se testujeme a žáci dostanou výpis z vysvědčení (4. hodina), v pátek 4.2. jsou
pololetní prázdniny. Na ně navazují jarní prázdniny od 7.2. do 11.2.2022.
Plavecký výcvik žáků III. A začíná 21.2.2022.
PŘEDMĚT:

JAZYK ČESKÝ
(čtení, psaní)

ABC
ANGLIČTINA

Mgr. Veronika Schneiderová, DiS.

CO SE NAUČÍM?

Učivo: Vyjmenovaná slova po P – opakování; Vyjmenovaná slova po S;
Psaní; Čtení – společné čtení, básně; Popis






Učebnice: s. 68, 69, 70
Pracovní sešit: s. 43
Písanka: str. 27, 28, 29
Čítanka: str. 85, 86, 87, 88
Sloh: Popis – popiš svůj dům

Skupina Mgr. Marcely Fojtíkové
Poslechový test a test čtení a psaní – Review A
Lekce 4 – Pirates
- slovní zásoba – pocity – procvičování ústně i písemně
- tvary slovesa TO BE: I am – já jsem, she is – ona je, he is – on je,
you are – ty jsi
- učebnice a pracovní sešit str. 21
- slovní zásoba – části dne: morning, afternoon, evening, night
Skupina Mgr. Lenky Bělaškové
Unit 4 – Pirates
 feelings – pocity – procvičování slovní zásoby
 I´m …; He´s …; She´s … - procvičování tvarů, popis obrázků
 Are you …? Yes, I am./No, I´m not. – mluvení
 morning, afternoon, evening, night – slovní zásoba
Prosím, opakujte si s dětmi slovíčka, včetně psané formy.

MATEMATIKA

123
PRVOUKA

Učivo: Písemné sčítání s přechodem přes základ; Písemné odčítání bez
přechodu přes základ; Osová souměrnost, římské číslice




Učebnice 2. díl: str. 27, 28, 29
Matematické minutovky: str. 26, 28, 29
Geometrie: s. 19, 20

Učivo: Lidské tělo: smysly, u lékaře



Učebnice: s. 37, 38
Pracovní sešit: s. 31, 32

VÝCHOVY

PV – na čtvrtek 3.2.2022 si děti donesou zavařovací sklenici bez
etikety s víčkem (vhodná sklenice je od marmelády nebo od dětské
výživy).

