V. A

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

TÝDEN: 4. dubna 2022 – 8. dubna 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. V pondělí 11.4.2022 se od 16 h konají třídní schůzky.
PŘEDMĚT:

CO SE NAUČÍM?

JAZYK ČESKÝ

Probrané učivo:
Učebnice po str. 81
PS číslo jedna máme hotový celý, pouze dokončíme slohová cvičení.
PS číslo 2 str. 8
Procvičování pravopisu po str. 37
Budeme probírat:
Slovesa
Učebnice po str. 86
PS číslo 2 str. 10
Procvičování pravopisu po str. 37
Ve středu si napíšeme diktát.
Ve čtvrtek si napíšeme doplňování koncovek přídavných jmen.

ANGLIČTINA

Skupina Mgr. Marcely Fojtíkové
Lekce 3
Slovní zásoba 3c, 3d
Vazba I would like …, Would you like…?, What would you like…?
Opakování lekce – revision a progress check v pracovním sešitě i
učebnici, test
Lekce 4 – After school
Slovní zásoba 4a, 4b

Skupina paní učitelky Střelcové
Učebnice: U3 d – dokončení lekce
A family party – poslech a čtení s porozuměním
 I would like…….. Would you like ……..? What would you
like….?

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. 31

Ve středu 6. 4. 2022 píšeme krátký testík (slovní zásoba U3) –
jednoduchý překlad vět – přítomný čas prostý
Založit si portfólio - složka a v ní euroobaly na materiály do AJ!!!
MATEMATIKA

Probrané učivo:
PS 2 po str. 6 + str.8
Početník 2 str. 3
Budeme probírat:
Pracovní sešit 2 po str. 10
Početník 2 str. 5
Geometrie – PS po str. 18 – čtverec, obdélník
V úterý si napíšeme desetiminutovku – sčítání a odčítání velkých
čísel.
V pátek 8. 4. 2022 si napíšeme opakování z geometrie – rýsování
obdélníku a čtverce.

PŘÍRODOVĚDA

Do matematiky nosíme Pracovní sešit číslo 2 a Početník číslo 2.
Probrané učivo:
Třídění rostlina živočichů – učebnice str. 49 -51.
Ve čtvrtek 7. 4. 2022 si napíšeme krátké opakování z přírodovědy,
zopakujte si: polární pás a zoologické + botanické zahrady.

VLASTIVĚDA

Máme probráno: Pracujeme v nové učebnici – Karlovarský a ‚Ústecký kraj

