V. A

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

TÝDEN: 31. ledna 2022 – 4. února 2022
INFORMACE PRO RODIČE:
V PONDĚLÍ 31.1.2022 PROBĚHNE TESTOVÁNÍ. V pondělí 31. ledna 2022 obdrží děti výpis
z vysvědčení, prosím o přinesení složky. Výpis se do školy nevrací, děti ho dostanou 4. vyučovací
hodinu. Pololetní prázdniny budou dne 4. února 2022. 7. 2. – 11. 2. 2022 - jarní prázdniny.
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.
PŘEDMĚT:

CO SE NAUČÍM?

JAZYK ČESKÝ

Probrané učivo:
Učebnice po str. 54
PS po str. 30
Procvičování pravopisu po str. 24
Budeme probírat:
Slovní druhy
Učebnice po str. 57
Do sešitu napiš: učebnice str. 54/cv. 10, učebnice str. 55/cv. 11 a),
učebnice str. 56/cv. 15 a),b),
PS str. 31
Procvičování pravopisu po str.24
V tomto týdnu si s dětmi zahrajeme loutkové divadlo, které již 14 dní
chystáme.
Ve středu si napíšeme diktát na vyjmenovaná slova. Budu vycházet
z diktátů, které si děti samy vytvořily.

ANGLIČTINA

Skupina Mgr. Marcely Fojtíkové
Lekce 2
Slovíčka 2c, 2d – procvičování slovní zásoby
Video a čtení s porozuměním: Too late!
Ukazovací zájmena: this, that, these, those
Zdvořilá žádost s CAN, např. Can I borrow your book, please?
Procvičování v pracovním sešitě str. 18 - 19

Skupina paní učitelky Střelcové
Učebnice: U2 d !!!nová slovíčka!!!





HAVE GOT / HAS GOT a TO BE
Použití členů a, some, any
Ukazovací zajména THIS, THAT, THESE, THOSE
Zdvořilostní otázky s CAN

Učit se i psanou formu slovíček. Slovíčka si značíme v pracovním sešitě
vzadu ve slovníčku.
PS po str. 18
Založit si portfólio - složka a v ní euroobaly na materiály do AJ!!!

MATEMATIKA

Probrané učivo:
PS po str. 30
Početník po str. 26/27 – opakování zlomků
Budeme probírat:
Pracovní sešit po str. 32
Početník str. 29 – Římské číslice
Učebnice – napiš do sešitu: učebnice str. 59/cv.1,2, 3učebnice str. 60 /cv.3

PŘÍRODOVĚDA

Geometrie – PS po str. 11
Probrané učivo: Vesmír – Výpravy do vesmíru, procvičování učiva
V úterý 1. 2. 2022 budeme mít projekt Vesmír – děti jsou rozdělené do
skupinek, úkoly k projektu znají.

VLASTIVĚDA

Máme probráno: Tvář Československé republiky
Budeme probírat: 2. světová válka
Ve středu 2. 2. 2022 si napíšeme krátké opakování z vlastivědy,
zopakujte si: 1. světovou válku a vznik ČSR – učebnice str. 36-38.

