IV. B

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

TÝDEN: 17. října – 21. října 2022
INFORMACE PRO RODIČE:
•

V pátek 21. 10. proběhne na naší škole projekt I. stupně Podzimní strašení. Děti se
mohou tento den učit v kostýmech. 😊

•

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

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

JAZYK ČESKÝ

ABC

CO SE NAUČÍM?

Probírané učivo:
Stavba slova (kořen, přepona, přípona)
Rozdíl předpona a předložka
Předpony
Opakování pravopisu (vyjmenovaná slova)
•
•

PS č. 1 po str. 17
Procvičování pravopisu str. 6, 8
Ve čtvrtek 20. 10. budeme psát testík na stavbu slova!!

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

Skupina Mgr. Střelcové
U10 – Animal safari !!nová slovíčka!!
• Vazba THERE IS….., THERE ARE ……..
• Neurčitý člen A/AN
PS po str. 50
Skupina Mgr. Lenky Bělaškové
Lekce 10 – Animal safari – Zvířata
- slovní zásoba
- vazba There is …, There are …
- neurčitý člen a/an
- čtení a psaní o zvířatech
Opakujte si, prosím, doma slovní zásobu ústně i písemně.

MATEMATIKA

123

Probírané učivo:
Násobení a dělení mimo obor násobilky.
Písemné násobení.
Dělení se zbytkem.
Převody jednotek
•
•

PS č. 1 po str. 9, 10
Početník č. 1 str. 11, 12

Geometrie – Délka úsečky
Ve středu 19. 10. testík z geometrie – úsečka, přímka, polopřímka, body
– náleží/nenáleží!!

•

PS po str. 4 (zůstává z minulého týdne)

Každý týden píšeme 1 – 2 minutovky z procvičeného učiva.
PŘÍRODOVĚDA

Rostliny – výtrusné, semenné
Na písemnou práci se stačí připravovat ze sešitu a bude oznámena včas.

VLASTIVĚDA

Obyvatelé ČR, kraje ČR
Na písemnou práci se stačí připravovat ze sešitu a bude oznámena včas.

