Milí rodiče, milé děti,
vítám vás v novém pololetí
. Tento týden nás po delší době čeká diktát (v úterý). Nemusíte
se ale bát, nic těžkého na tom není. Ve čtvrtek pak bude online test z PŘ na převody jednotek:
délka, hmotnost, čas, teplota. (Potrénujte základní jednotky, značky, převody). Online test děti
vyplní SAMOSTATNĚ v hodině a hned odešlou (pokud to půjde).
Také se v pondělí setkáme o trošku dříve, v 9:30. V dubnu nebo květnu totiž naši třídu čeká
testování dětí na čtenářskou gramotnost. Proto si společně přečteme a rozebereme text. Prosím
ty, kteří mají tiskárnu, aby to vytiskli, pokud ne, stačí, aby si to děti otevřeli na PC. (Viz příloha)
Shrnutí:
V úterý si vyzkouším další děti na PÁDY (vyjmenuj, urči pád…)
V úterý píšeme DIKTÁT na známky
Ve čtvrtek online test z PŘÍRODOVĚDY na jednotky a převody.
___________________________________________________________________________

PONDĚLÍ
ČTENÍ – viz výše
ANGLICKÝ JAZYK
-

-

ONLINE
o UČ s. 36
o PS s. 45, s. 46 cv. 1
SAMI
o PS s. 46 cv. 2
o Trénuj slovíčka, příští týden bude ostrá test

ČESKÝ JAZYK
Budeme začínat další učivo – skloňování podle vzorů, tento týden Město a Moře.
-

-

-

-

ONLINE PONDĚLÍ vzor MĚSTO
o UČ s. 57
o PS s. 4 (asi 1+4)
SAMI
o Dodělej PS s. 4
o PL – dle zadání na online
ONLINE ÚTERÝ vzor MOŘE
o UČ s. 58
o PS s. 5
• DIKTÁT (na vyjm. slova)
SAMI
o Dodělej PS s. 5
o PL dle zadání při online hodině
o Trénuj střední rod, vzory město a moře

MATEMATIKA
-

-

Tento týden budeme hlavně procvičovat: + - * : v různých řádech
ONLINE
UČ s. 26-29
o Cv. 4+8+10+13+14
▪ Uděláme část příkladů (folie+sešit)
▪
o Cv. 19 – úloha, která se často vyskytuje i na přijímačkách a různých soutěžích
typu Matematický Klokan
o Cv. 25 – budeme pozorovat měnící se řády
SAMI
o Cv. 14 – do sešitu dodělat celé
o Cv. 22 na folii, prosím, zkontrolujte na kalkulačce
o PL s. 60 další 2 řádky č. 5+6

ČTVRTEK
VLASTIVĚDA
*Prosím pozor, mám jiný učitelský prac. sešit, budu se snažit vám vždy napsat správné číslo
strany, kdyby vám to ale nesedělo s tématem (nebo tam byla jiná čísla cvičení), dejte vědět.
Děkuji.
ONLINE – DOBA KAMENNÁ
-

-

UČEBNICE
o s. 5+6
o MYŠLENKOVÁ MAPA (krátký zápis) do sešitu
PRACOVNÍ LIST
o s. 2 cv. 4
o S. 3 cv. 2

SAMI
-

Zopakujte si základní údaje z doby kamenné, příští týden budeme probírat dobu
železnou a bronzovou

PŘIRODOVĚDA
ONLINE
-

TESTÍK + krátké opakování
UČEBNICE s. 38-39
PS s. 20

SAMI – dodělat, co nestihneme

Z čeho budou mít děti za únor známky? (zatím jen plán)
-

V pondělí 8.2. online test z AJ (podobný, jako už byl online)
Diktáty/doplňovačky v úterky (2.2, 9.2., 16.2.).
Cvičení do sešitu z matematiky.
Zkoušení z ČJ (pády) tento týden, M (násobilka) příští týden a AJ (3. týden v únoru na
lekci č. 5).
Menší referát do PŘ do 14.2 (ještě napíšu podrobnosti).
A další…

