V. A

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

TÝDEN: 14. února 2022 – 18. února 2022
INFORMACE PRO RODIČE:
V pondělí 14.2.2022 se budou žáci testovat. 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. 57
PS po str. 31
Procvičování pravopisu po str. 24
Budeme probírat:
Slovní druhy
Učebnice po str. 60
PS str. 33
Procvičování pravopisu po str.24
V tomto týdnu budeme pokračovat v hraní loutkového divadla, která
s dětmi máme nachystaná.
Ve středu si napíšeme diktát.
V tomto týdnu si vyberu pracovní sešity z jazyka českého a udělám
kontrolu dokončení práce. Děti mají mít hotová všechna cvičení po
str. 31.

ANGLIČTINA

Skupina Mgr. Marcely Fojtíkové
Lekce 2
Dokončení lekce – Progress check, Revision
Doctor Z – Episode 1 – poslech příběhu a čtení s porozuměním
Lekce 3
Slovní zásoba 3a, 3b
Slovesa pro popis denní rutiny

Skupina paní učitelky Střelcové
Učebnice: U2 - dokončení lekce





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. 19
Ve středu 16. 2. si napíšeme testík ze slovíček 2a, 2b, 2c!!!
Založit si portfólio - složka a v ní euroobaly na materiály do AJ!!!
MATEMATIKA

Probrané učivo:
PS po str. 32
Početník str. 29 – římské číslice

Budeme probírat:
Pracovní sešit po str. 34
Početník str. 27
PŘÍRODOVĚDA

Geometrie – PS po str. 11
Probrané učivo: Podnebné pásy – Tropický pás
V úterý 15.2.2022 budeme mít projekt Vesmír – děti jsou rozdělené do
skupinek, úkoly k projektu znají. Projekt jsme odkládali z důvodu
vysoké nemocnosti dětí.

VLASTIVĚDA

Máme probráno: 2. světová válka – 1. část
https://www.youtube.com/watch?v=x4tGeUZcWSQ&ab_channel=Ssuji
Budeme probírat: 2. světová válka – 2. část
https://www.youtube.com/watch?v=1Wjh2R9LGxc&ab_channel=Ssuji
Ve středu 16.2.2022 si napíšeme krátké opakování z vlastivědy,
zopakujte si: 1. světovou válku a vznik ČSR – učebnice str. 36-38. Jen
žáci, kteří nepsali test 2.2.2022.

