V. A

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

TÝDEN: 9. května 2022 – 13. 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.
Vybíráme 500 Kč jako zálohu na školní výlet.
PŘEDMĚT:

CO SE NAUČÍM?

JAZYK ČESKÝ

Probrané učivo:
Učebnice po str. 101
PS číslo jedna máme hotový celý, pouze dokončíme slohová cvičení.
PS číslo 2 str. 17
Procvičování pravopisu po str. 43
Budeme probírat:
zájmena
Učebnice po str. 105
PS číslo 2 str. 20
Procvičování pravopisu po str. 43
Ve středu si napíšeme diktát.

ANGLIČTINA

Skupina Mgr. Marcely Fojtíkové
Lekce 4 – After school
Procvičování tvarů přítomného času průběhového, test
Slovní zásoba 4c, 4d
Čtení s porozuměním: At the park
Předmětné tvary zájmen
At the leisure centre – volnočasové aktivity

Skupina paní učitelky Střelcové
Učebnice: U4c (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
 Zájmena osobní v předmětném tvaru

Učit se i psanou formu slovíček. Slovíčka si značíme v pracovním sešitě
vzadu ve slovníčku.
PS po str. 39
V pátek 13.5. – testík na tvary sloves přítomného času průběhového!
Založit si portfólio - složka a v ní euroobaly na materiály do AJ!!!
MATEMATIKA

Probrané učivo:
PS 2 po str. 13
Početník 2 str. 10
Budeme probírat:
Pracovní sešit 2 po str. 16
Početník 2 po str. 12
Geometrie – PS po str. 24 – rýsování trojúhelníků.
V úterý si napíšeme desetiminutovku – sčítání a odčítání desetinných
čísel.

PŘÍRODOVĚDA

Probrané učivo:
Lidské tělo – pracujeme ve skupinách na projektovém vyučování –
Prezentace jednotlivých skupin bude probíhat od 17. května do 14. června.
Děti vědí, kdy budou svou práci prezentovat a mají zapsané i v EŽK.
V úterý 10. května si napíšeme krátké opakování z přírodovědy.
Zopakujte si učivo – Třídění rostlin a živočichů.

VLASTIVĚDA

Budeme probírat: Olomoucký kraj a Moravskoslezský kraj – učebnice
str. 28-31.
Děti, které nepsaly některý z posledních dvou testů, si je musí
postupně dopsat.

