
Týdenní plán od 31.10. do 4.11.2016

 
 Jméno: ______________________________________________________________

Co nás čeká tento týden:

Předmět Učivo

Český jazyk Podstatná jména – pád. Opakování.
PS do str. 16.

Čtení Věštění budoucnosti (odhadování budoucího děje knihy).

Psaní TV vysílání – jeden z tří svátků – dušičky, halloween nebo 28. říjen (děti, 
které ještě neprezentovaly – ostatní už mají splněno a mají 
prázdniny... :-)).

Angličtina KOL - About me.
LAU – Halloween. Píšeme dopis, příběh: The ice monster.

Matematika Písemné odčítání, zvířátka dědy Lesoně, čtvercová mříž – UČ do str. 29, 
PS do str. 23.

Prvouka Soužití, pocity a strachy, školní halloween.

Jak se mi tento týden dařilo:

Předmět Učivo Sebehodnocení

Český jazyk Umím určit u podstatného jména číslo 
(jednotné, množné), rod (ženský, mužský, 
střední) a pád. Zvládám pravidla pravopisu
z 2. ročníku.      



Předmět Učivo Sebehodnocení

Čtení Čtu nahlas a zřetelně, domyslím nebo 
vymyslím si další děj.

     

Angličtina KOL – Umím se představit, říct kolik mi je
let, kam chodím do školy a kdo mě učí, s 
pomocí to umím i napsat.
LAU - Umím pojmenovat věci ve škole a 
říct, kde jsou. Znám slovíčka ze svátku 
Halloween. Umím říct, čeho se bojím a 
nebojím. Umím vyjmenovat několik zemí a 
říct, odkud jsem.

     

Matematika Umím písemně odečítat (odčítání pod 
sebou). Hravě vyřeším hádanky se zvířátky
dědy Lesoně.

     

Prvouka Vím, co je halloween. Chápu, proč 
respektovat druhé a pravidla lidského 
soužití.

     

Třídní pravidla Respektuji a dodržuji třídní a školní 
pravidla, která jsme si společně dohodli.

     

Informace pro rodiče:
               Milí rodiče,
- v termínu od 31.10. do 3.11.2016 bude přistaven ke škole kontejner na papír, děti mohou nosit do školy nepotřebný sběrový 
papír.
- 1.11. Halloween ve škole – celoškolní akce, děti ten den můžou přijít v kostýmech.
- Budeme vybíráme na papírové ručníky do tříd 40,- Kč/žák (z hygienických důvodů již nesmí být ve třídě látkové ručníky).
- Elektronické žákovské knížky – měl by mít každý z Vás na e-mailu přihlašovací údaje, pokud Vám přihlašovací údaje nepřišly 
nebo se vyskytl u žákovské knížky Vašeho dítěte nějaký problém, dejte prosím vědět, ať to napravíme.
                   Děkuji za pozornost!

                                                                             Hana Trtílková

Podpis žáka:                                                                      Podpis rodiče:

Co se mi tento týden líbilo nebo podařilo:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________


