V. A

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

TÝDEN: 28. února 2022 – 4. března 2022
INFORMACE PRO RODIČE:
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. 64
PS po str. 40
Procvičování pravopisu po str. 28
Budeme probírat:
Přídavná jména
Učebnice po str. 68
PS číslo 2 str. 3
Procvičování pravopisu po str.28
V tomto týdnu budeme pokračovat v hraní loutkového divadla, která
s dětmi máme nachystaná.
Ve středu si napíšeme diktát.
Od pondělí 28. 2. 2022 si děti budou nosit pracovní sešit číslo 2.

ANGLIČTINA

Skupina Mgr. Marcely Fojtíkové
Lekce 3
Soustavné opakování slovní zásoby 3a, 3b a určování hodin
Popis denní rutiny – psaní, mluvení
Přítomný čas prostý pro osoby I, you, we, they – kladné a záporné tvary,
otázky – procvičování
Přítomný čas prostý pro 3. osobu jednotného čísla – kladné a záporné
tvary, otázky - úvod

Skupina paní učitelky Střelcové
Učebnice: U3a – My day, your day (nová slovíčka!!!)
Popis denní rutiny – psaní, mluvení

Přítomný čas prostý pro osoby I, you, we, they – kladné a záporné
tvary, otázky
Přítomný čas prostý pro 3. osobu jednotného čísla – kladné a záporné
tvary, otázky
Učit se i psanou formu slovíček. Slovíčka si značíme v pracovním sešitě
vzadu ve slovníčku.
PS po str. 25
Založit si portfólio - složka a v ní euroobaly na materiály do AJ!!!

MATEMATIKA

Probrané učivo:
PS po str. 37
Početník str. 19
Budeme probírat:
Pracovní sešit po str. 37
Početník str. 22
Geometrie – PS po str. 13 – mnohoúhelníky
V úterý si napíšeme desetiminutovku – písemné násobení.

PŘÍRODOVĚDA

Probrané učivo: Podnebné pásy – Subtropický pás
Ve čtvrtek 3. 3. 2022 si napíšeme opakování z přírodovědy, zopakujte
si Podnebné pásy - úvod a tropický pás.

VLASTIVĚDA

Máme probráno: Od totalitního režimu k demokracii
V pondělí 28. února 2022 si napíšeme opakování z vlastivědy –
zopakujte si Vznik ČSR, 2. světová válka.

