V. B

TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2021/2022
Třídní učitelka: Mgr. Blanka Střelcová

TÝDEN: 31. ledna – 4. února 2022
INFORMACE PRO RODIČE:
V pondělí 31.1.2022 proběhne testování. Výpis z vysvědčení za I. pololetí 2021/2022 obdrží žáci
v pondělí 31.1.2022 (4. hodina).


4.2.2022 - pololetí prázdniny



7.2. – 11.2.2022 – jarní prázdniny

Prosím o pravidelné sledování eŽK. Zde posílám veškeré informace. Prosím o omlouvání absence
žáků přes eŽK.
PŘEDMĚT:

CO SE NAUČÍM?

JAZYK ČESKÝ

Stále opakujeme: vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen, koncovky
u sloves.

ABC




Slovní druhy – opakování
Podstatná jména – pád - opakování

PS po str. 33
Procvičování pravopisu str. 24, 28
Prosím o obalení sešitů a učebnic.
Pro nemocné (nebo jen tak k procvičení):
uč. str. 56/cv. 12(vypracuj do sešitu ČJ) 😊
uč. str. 57/přečti si modrou tabulku
uč,. str. 57/cv. 3

ANGLIČTINA

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!!!

Skupina paní učitelky Šimperské
Učebnice: – U2, 2D – Too late!
 HAVE GOT / HAS GOT a TO BE
 Použití členů a, some, any
 Ukazovací zajména THIS, THAT, THESE, THOSE
 Zdvořilostní otázky s CAN
Pracovní sešit: str.17,18
Učit se i psanou formu slovíček. Slovíčka si značíme v pracovním
sešitě vzadu ve slovníčku.

MATEMATIKA

12 3

Stále opakujeme:
 početní operace do milionu (pamětné i písemné)
 slovní úlohy
Nové učivo: písemné dělení dvojciferným dělitelem (stále procvičujeme)
PS po str. 35
Pro nemocné (nebo jen tak k procvičení) – uč. str. 61/cv.10
str. 63/cv. 19
Řeš slovní úlohy 58/1, 61/11, 61/12, 61/13
Početník str. 19-22
(tato doporučená cvičení vypracuj do sešitu matematiky nebo na zvláštní
papír) 😊
Geometrie - Kruh, kružnice – vzájemná poloha kružnic
Čtverec (vlastnosti a konstrukce) – obvod, obsah
PS str. 15
GEOMETRIE bývá vždy ve středu. (Potřebujeme 2 pravítka – alespoň
jedno s ryskou, ostrouhanou tužku č. 2 nebo 3, kružítko.)
Prosím o obalení sešitů.

PŘÍRODOVĚDA

VLASTIVĚDA

Podnebné pásy
Celý měsíc leden budeme postupně probírat kapitolu o podnebných pásech.
(tropický, subtropický, mírný a polární pás). Přečteme si v učebnici,
popovídáme, koukneme na video, uděláme zápis do sešitu. Pro dobrovolníky
je i možnost referátů o živočiších žijících v daném pásu.
2. světová válka (uč. po str. 45)
Od totalitní moci k demokracii (uč. po str. 48)
Česká republika – kraje a krajská města (červená učebnice str. 6)
Používáme červenou učebnici vlastivědy (Česká republika jako součást
Evropy), zelenou učebnici uschovejte doma.
Písemné práce budou nahlášeny dopředu, bude stačit učit se pouze ze
sešitu, proto prosím o dopsání učiva v případě absence.

