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Akce,
pomůcky

Učivo:

Nepřítomnost dítěte omlouvejte prosím nejpozději do druhého dne v Edookitu.
3. 1. 2022 – zahájení výuky v novém roce
Každé pondělí a čtvrtek proběhne testování na Covid-19.
V prvních dvou lednových týdnech se 2x týdně (v pondělí a ve čtvrtek) testují
všichni žáci včetně očkovaných a žáků v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.
Testovat se nemusí pouze ti, kdo doloží negativní výsledek testu z odběrného
místa – Ag test ne starší než 24 hodin, PCR test ne starší než 72 hodin.
Od 17. 1. probíhá testování 1x týdně v pondělí (nebo v první den příchodu
do školy).
Ranní družina ve dnech, kdy probíhají testy, probíhá v kmenových třídách.
31. 1. předání Výpisu z Vysvědčení
4. 2. pololetní prázdniny
14. 2. – 18. 2. 2022 – Jarní prázdniny
3.1. - Náhradní „novoroční“ besídka
Případné další akce naší třídy budou s ohledem na vývoj situace ohledně Covid19 zařizovány průběžně a budete o nich případně informování e-mailem.
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Pomůcky:
Penál – denně vybavený psacími potřebami – 2 funkční pera píšící modře, 2
ořezané tužky, ořezané pastelky, funkční kružítko
• Pravítko dlouhé 30 cm (ne pružné, ohýbací), trojúhelník s ryskou
• Úkolníček
• Učebnice a knihy připravené a donesené podle rozvrhu
• Převlek na Tv uložený v látkovém obalu
Průběžně píšeme testy na probrané učivo, hodnocení naleznete v Edookitu.
V týdnu od 17. 1. budou zadány pololetní písemné práce z Čj a M.
• Vyjmenovaná slova po P, S a k nim slova příbuzná
• Opakování slovních druhů
• Určování mluvnických kategorií podstatných jmen a sloves
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Pamětné a písemné sčítání a odčítání v oboru do 1 000
Násobení a dělení 10, 100, 1 000, 10 000
Písemné dělení v oboru do 1 000
Zapisujeme zlomky
Prostředí – zvířátka dědy Lesoně, šipkový graf
Poznáváme rovinné útvary, šipkový zápis
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Příroda v zimě
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Lucemburkové v Čechách

•

Skupina p. učitelky Sedlářové: Čeká nás Unit test z 2. lekce. Probereme 3. lekci,
která je zaměřená na ZOO. Procvičíme vazbu have got, hlavně ve 3. osobě a v
otázkách.

Domácí
úkoly
-

Každé pondělí – reportérský deník.
Čtenářský deník:
požaduji 1 přečtenou knihu v rozsahu alespoň 100 stran za dva
měsíce, tedy do 28.2.2022
1x týdně úkol z matematiky a českého jazyka.
Martina Gončarová
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