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TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2021/2022
Třídní učitelka: Mgr. Alena Hrbáčková

TÝDEN: 30. května – 3. června 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 podpisy a kontrolu domácích úkolů!
Prosím o pravidelné sledování elektronické ŽK. Posílám zde veškeré informace.
Prosím o omlouvání žáků přes elektronickou ŽK a do omluvného listu.

V pondělí 30.5. a v úterý 31.5. se konají pohovory s rodiči (dle rezervačního systému).
PŘEDMĚT:

JAZYK ČESKÝ

ABC

CO SE NAUČÍM?

Opakování učiva:
Párové souhlásky. Měkké, tvrdé a obojetné souhlásky. Stavba slova.
Předložky a předpony. Vyjmenovaná slova po b, l, m, p, s, v, z. Slovní druhy.
Podstatná jména rodu středního, ženského, mužského
Procvičovat vzory a koncovky!
Slovesa – osoba, číslo, čas
Podmět a přísudek
Shoda přísudku s podmětem
Stavba věty (učebnice po str. 88, PS po str. 69)
Řeč přímá a nepřímá (učebnice str. 89, 90, PS str.70)
Každé úterý budeme psát diktát.

ANGLIČTINA

Skupina Mgr. Střelcové
Review A – opakování U1 – U3
U4 – My town (nová slovíčka)




Předložky: next to, opposite
Otázka: Excuse me. Where is the ……..?
Popis směrů: turn right, turn left, go straight past ……….

Prosím, učte se s dětmi i psanou formu slovíček. Děkuji! 😊
Skupina Mgr. Marcely Fojtíkové
Review A
- speaking game
Lekce 4 – My town
- slovní zásoba
- předložky: next to, opposite
- konverzace: Excuse me, where is the café?
- popis směrů: turn right, go straight past …

MATEMATIKA

123

Opakování:
Malá násobilka. Násobení jednociferného a dvojciferného čísla. Dělení čísla
dvojciferného číslem jednociferným. Dělení se zbytkem. Násobení a dělení
do tisíce zpaměti. Porovnávání a zaokrouhlování čísel. Římské číslice.
Písemné sčítání a odčítání do milionu
Písemné násobení jednociferným, dvojciferným a trojciferným
činitelem (PS po str. 29)
Písemné dělení jednociferným dělitelem (PS str. 40, 41, 42)
Geometrie: bod, přímka, úsečka, polopřímka, tělesa, kružnice, kruh,
nanášení úsečky na přímku, polopřímku, rovnoběžné přímky. Kolmé přímky,
pravý úhel. Konstrukce obdélníku, čtverce, úhlopříčky. Pravoúhlý trojúhelník.
Obvody – trojúhelník, čtverec, obdélník
Osa úsečky – (PS str. 25, 26)
Výška – (PS str. 31 – 35)
GEOMETRIE bývá vždy ve středu (potřebujeme 2 pravítka – alespoň
jedno s ryskou, ostrouhanou tužku č. 2 nebo 3, kružítko.)

PŘÍRODOVĚDA

Ekosystém okolí lidských obydlí
Rostliny a živočichové v okolí lidských obydlí (uč. str. 53 - 57)
Na písemnou práci se stačí připravovat ze sešitu, bude oznámena včas,
a proto je potřeba, aby si žáci v případě absence učivo dopsali.

VLASTIVĚDA

Lucemburkové
Středověk, gotika (po str. 32)
Jan Hus (str. 34)
Na písemnou práci se stačí připravovat ze sešitu, bude oznámena včas,
a proto je potřeba, aby si žáci v případě absence učivo dopsali.

