V. B

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

TÝDEN: 28. března – 1. dubna 2022
INFORMACE PRO RODIČE:
Děti si nosí každý den všechny věci z lavice domů! Každý den by se měly chystat na vyučování
podle rozvrhu hodin! Prosím o pravidelné sledování eŽK. Zde posílám veškeré informace.
Prosím o omlouvání absence žáků přes eŽK. Dětem byla zadána povinná četba! (1 libovolná kniha,
Kytice – K. J. Erben). Často řešíme zapomínání domácích úkolů, prosím o kontrolu. Prosím o kontrolu
obalených sešitů a učebnic.


vybíráme 250 Kč na SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI 9. ZŠ na 2. pololetí (do konce března)



V pátek 1. 4. 2022 končí vyučování v 11:35 h (zápis dětí do 1. tříd).



V pondělí 11.4.2022 se budou konat třídní schůzky.

PŘEDMĚT:

CO SE NAUČÍM?

JAZYK ČESKÝ

Stále opakujeme – vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen, shoda
podmětu s přísudkem, předpony s, z, vz, psaní ě, je, mě, mně.

ABC

Nové učivo – Přídavná jména (procvičování)
Slovesa – slovesný způsob
PS č. 2 po str. 10
Každý týden píšeme jedno až dvě pravopisná cvičení (doplňování, přepis) a
každou středu píšeme diktát.

ANGLIČTINA

Skupina paní učitelky Střelcové
Učebnice: U3 c, d – nová slovíčka!!!
Vyjádření obliby pomocí: I like, I don´t like, I love, I hate – cvičení, mluvení
A family party – poslech a čtení s porozuměním

Přítomný čas prostý (procvičování)


Kladná věta, záporná věta, otázka, krátká odpověď

Učit se i psanou formu slovíček. Slovíčka si značíme v pracovním sešitě
vzadu ve slovníčku.
PS po str. 30
V pondělí 28. 3. 2022 píšeme krátký testík (slovní zásoba U3 a, b) –
doplňování vhodných tvarů sloves (obdobně jako procvičování v sešitě
AJ)
Založit si portfólio - složka a v ní euroobaly na materiály do AJ!!!

Skupina paní učitelky Šimperské
Učebnice: – U3 – My day, your day, 3 C + 3D - A family party
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 (he, she, it) –
kladné a záporné tvary, otázky
 Přítomný čas prostý se slovesy: love/like//hate
 Soustavné procvičování přítomného času prostého ve všech
osobách
 Ve středu 30.3.2022 budeme psát písemné opakování na
přítomný čas prostý – kladné, záporné tvary + věty tázací ve všech
osobách (viz cvičení, která jsme společně dělali)
Pracovní sešit: po str. 27, 28, příp. 29 - zůstává
Nová slovní zásoba – L 3 C, D

MATEMATIKA

12 3

Učit se i psanou formu slovíček. Slovíčka si značíme v pracovním
sešitě vzadu ve slovníčku.
Nové učivo: Obor velkých čísel
Desetinná čísla
PS č. 2 po str. 8
PS č. 1 – desetinná čísla str. 40, 41 (kdo nemá ve škole, přinese si)
Početník č. 2 – postupně budeme vypracovávat str. 1, 2
Geometrie – stále probíráme:
Čtverec (vlastnosti a konstrukce) – obvod, obsah
Obdélník (vlastnosti a konstrukce) – obvod, obsah
Prostorová geometrie – stavba z krychlí
PS str. 21
GEOMETRIE bývá vždy ve středu. (Potřebujeme 2 pravítka – alespoň
jedno s ryskou, ostrouhanou tužku č. 2 nebo 3, kružítko.)

Každý týden píšeme jednu až dvě minutovky.
PŘÍRODOVĚDA

VLASTIVĚDA

Podnebné pásy
Celý měsíc únor 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
pokračuje možnost referátů o živočiších žijících v daném pásu.
Česká republika – kraje a krajská města
Liberecký, Královéhradecký, Pardubický kraj (po str. 22)
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.

