V. A

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

TÝDEN: 2. května 2022 – 6. května 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.
Prosím o zaslání vyplněných návratek na školní výlet.
PŘEDMĚT:

CO SE NAUČÍM?

JAZYK ČESKÝ

Probrané učivo:
Učebnice po str. 97
PS číslo jedna máme hotový celý, pouze dokončíme slohová cvičení.
PS číslo 2 str. 16
Procvičování pravopisu po str. 43
Budeme probírat:
Slovesa – zájmena
Učebnice po str. 102
PS číslo 2 str. 18
Procvičování pravopisu po str. 43
Ve středu si napíšeme diktát.
Ve čtvrtek 5. května si napíšeme souhrnné opakování sloves.

ANGLIČTINA

Skupina Mgr. Marcely Fojtíkové
Lekce 4 – After school
Slovní zásoba 4a, 4b
Opakování tvarů slovesa TO BE
Přítomný čas průběhový pro popis děje, který se odehrává právě teď
Tvary -ing: pravidla psaní
Pantomina a mluvení: What is he/she doing?
Čtení s porozuměním: A concert

Skupina paní učitelky Střelcové
Učebnice: U4 b, c (nová slovíčka!!)
Stále opakujeme a procvičujeme:

Přítomný čas prostý (procvičování)
 Kladná věta, záporná věta, otázka, krátká odpověď
Nové učivo:

Přítomný čas průběhový
 Kladná věta, záporná věta, otázka, krátká odpověď
 Rozdíly mezi přítomným časem prostým a průběhovým
Učit se i psanou formu slovíček. Slovíčka si značíme v pracovním sešitě
vzadu ve slovníčku.
PS po str. 37

Ve středu 4.5. – testík na tvary přítomného času prostého (kladná,
záporná, tázací věta, krátké odpovědi)
Založit si portfólio - složka a v ní euroobaly na materiály do AJ!!!
MATEMATIKA

Probrané učivo:
PS 2 po str. 12
Početník 2 str. 8 +str.26
Budeme probírat:
Pracovní sešit 2 po str. 16
Početník 2 po str. 12 + str. 26
Geometrie – PS po str. 22 – prostorová geometrie
V úterý si napíšeme desetiminutovku – porovnávání desetinných
čísel.

PŘÍRODOVĚDA

VLASTIVĚDA

V pátek 6. května si napíšeme test z geometrie – zopakujte si
rýsování čtverce a obdélníku a výpočet obvodu a obsahu.
Probrané učivo:
Lidské tělo – Člověk se rozmnožuje – učebnice str. 66 - 67
Budeme probírat: kraj Vysočina a Jihomoravský kraj – učebnice str. 2427
V pondělí 2. května si napíšeme opakování z vlastivědy, zopakujte si
Jihočeský a Plzeňský kraj.

