IV. B

TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2022/2023
Třídní učitelka: Mgr. Blanka Střelcová

TÝDEN: 26. září – 30. září 2022
INFORMACE PRO RODIČE:


26. 9. Třídní schůzky (pokyny k třídním schůzkám obdrželi rodiče do eŽK)



28. 9. Státní svátek



30. 9. 2022 půjdeme na anglické divadlo (The bold rabbit). Vybíráme 100 Kč.



Děti si každý den odnáší učebnice a sešity domů a připravují se na další den dle
rozvrhu hodin. 😊

Prosím o komunikaci přes eŽK a o její pravidelnou kontrolu.
PŘEDMĚT:

JAZYK ČESKÝ

ABC

CO SE NAUČÍM?

Probírané učivo:
Význam slov (slova jednoznačná, mnohoznačná, protikladná a souznačná,
spisovná, nespisovná, citově zabarvená)
Opakování pravopisu (vyjmenovaná slova)



PS č. 1 po str. 11
Procvičování pravopisu str. 7 (velká písmena)

Každý týden píšeme 1 – 2 doplňovací cvičení, opis nebo gramatické cvičení
na známky.
Každé úterý budeme psát diktát.
ANGLIČTINA

Skupina Mgr. Střelcové
U9 – FOOD !!nová slovíčka!!
- I like …….. I don´t like
- Otázka: Do you like…? Krátká odpověď: Yes, I do. No, I don´t.
- Otázka: What do you like?
What do you like for breakfast (lunch, dinner)?
PS po str. 45
Ve čtvrtek 29.9. budeme psát opakovací testík ze slovíček U9 – Jídlo!!!
Skupina Mgr. Lenky Bělaškové
Lekce 9 – Food – Jídlo
- slovní zásoba
- in a restaurant
- Do you like …?, My favourite food is …, I like …, I don´t like …
- What do you like for …?
Opakujte si, prosím, doma slovní zásobu ústně i písemně.

MATEMATIKA

123

Probírané učivo:
Písemné sčítání a odčítání
Násobení a dělení do 100



PS č. 1 po str. 6
Početník č. 1 po str. 6

Geometrie – Základní geometrické pojmy (bod, přímka, polopřímka, úsečka)


PS po str. 2

Každý týden píšeme 1 – 2 minutovky z procvičeného učiva.

PŘÍRODOVĚDA

Příroda živá a neživá
Ekosystém
Houby
Na písemnou práci se stačí připravovat ze sešitu a bude oznámena včas.

VLASTIVĚDA

Česká republika
Mapy a plány - měřítko mapy, legenda mapy
Začínáme modrou vlastivědou – Poznáváme naši vlast, červenou vlastivědu
děti nenosí, budeme s ní pracovat ve II. pololetí.
Na písemnou práci se stačí připravovat ze sešitu a bude oznámena včas.

