IV. A

TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2022/2023
Třídní učitelka: Mgr. Danuše Kozánková

TÝDEN: 14. listopadu – 18. listopadu 2022
Informace pro rodiče:
Prosím o komunikaci přes elektronickou žákovskou knížku.
Dále také o pravidelnou kontrolu EŽK. (alespoň jednou týdně)
V tělesné výchově budeme chodit na stadion (pokud bude příznivé počasí).
Vybíráme příspěvek Spolku rodičů při 9. ZŠ na I. pololetí šk. roku 2022/2023 250 Kč. Do 14.11.2022.
PŘEDMĚT:

JAZYK ČESKÝ

ABC

CO SE NAUČÍM?

Máme probráno:
Učebnice po str.19
PS po str. 17
Procvičování pravopisu jen str. 12
Budeme probírat:
Nauku o slově
Učebnice po str. 22
Procvičování pravopisu po str. 21
PS str. po str. 20
V čtvrtek si napíšeme doplňovačku na vyjmenovaná slova po s.
Každou středu budeme psát diktát.

ANGLIČTINA

Skupina Mgr. Marcely Fojtíkové
Lekce 11 – My favourite things
- slovní zásoba - procvičování
- vazba there is, there are – kladné a záporné tvary, otázka a krátká
odpověď
- předložky IN – v, ON – na
- otázka a odpověď: Where is …..? It´s on / in ……
Skupina Mgr. Lenky Bělaškové
Lekce 11 – My favourite things – Mé oblíbené věci
- slovní zásoba
- otázka Is there …?, Are there …? a krátká odpověď
- popis pokoje
- otázka How many …. are there?
- předložky in, on
- otázka Where is …? It´s on/in … .

MATEMATIKA

123

Opakujte si, prosím, doma slovní zásobu ústně i písemně.
Máme probráno:
PS po str. 14 ( str. 13 jsme zatím vynechali)
Početník str. 13 – nevypočítané příklady můžete využít k domácímu
procvičování
Budeme probírat:
PS str. 15
Početník 1 str. 15
Geometrie:
Úhly, pravý úhel
PS po str. 7

Každé úterý budeme mít geometrii – děti budou potřebovat tužku č.3,
pravítko s ryskou, pravítko rovné.
V úterý si napíšeme krátké opakování z geometrie. Zopakujte si:
přímka, úsečka, polopřímka (dvě polopřímky ležící na jedné přímce,
neležící na jedné přímce).
PŘÍRODOVĚDA

Rostliny učebnice str. 12
PS str. 7
V pondělí 14. 11. 2022 si napíšeme krátké opakování z přírodovědy,
zopakujte si: Rostliny – vlastnosti rostlin, výtrusné rostliny.

VLASTIVĚDA

Máme probráno: Členění území ČR
Probíráme: Kraje a krajská města

