
Týdenní plán od 7.11. do 11.11.2016

                             
 

 Jméno: _________________________________________________

Co nás čeká tento týden:

Předmět Učivo

Český jazyk Podstatná jména – pád. Opakování.
Čtvrtletní písemná práce.

Čtení Čtenářská dílna – popis postavy.

Psaní TV vysílání – Čím bych chtěl být nebo čím jsou moji rodiče.

Angličtina KOL - Reading and listening to a story, písemka na učivo druhé lekce.
LAU - budeme dokončovat a opakovat Lekci 2. Děti už mají do dvojice 
učebnice a příští týden přibude pracovní sešit. 

Matematika Písemné odčítání. Tvary zapsané pomocí šipek.
PS do str. 23-24, učebnice str. 28-30.
Čtvrtletní písemná práce.

Prvouka Lidé kolem nás –  Prodávající nabízí zboží nebo službu. Koupě je přijetím 
nabídky. Svatý Martin.



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.

      

Čtení Umím odhadnout, jak vypadá a jaké 
vlastnosti má postava v knize.

      

Angličtina KOL – Umím si poslechnout, přečíst si a 
porozumět jednoduchému příběhu v 
angličtině.
LAU - Umím přečíst jednoduchý dopis, 
říci, kde co je (např. Pero je vedle gumy.), 
vyjmenovat země, kde se mluví anglicky.

            

Matematika Zvládám písemné odčítání (pod sebou).

               

Prvouka Mám přehled, co je potřeba znát a umět 
pro různá povolání.
Vím, kdo byl svatý Martin.

               

Třídní pravidla Dodržuji třídní pravidla, která jsme si 
společně stanovili.

     

Informace pro rodiče:

               Milí rodiče,
- V pondělí 7.11. bude „martinské pečení“ - budeme s dětmi péct pečivo na martinský průvod. Pokud budete moci dětem půjčit do
školy vykrajovátko srdíčka, váleček nebo silikonový vál, budeme rádi (počítá se s tím, že nedonesou všechny děti, ale abychom 
měli alespoň do skupinek).
- Na průvod budeme během týdne vyrábět lucerničky, na které mají děti mít zavařovací sklenici (0,3-0,7 l), nějaké pěkné 
podzimní listy, popř. provázek nebo drátek (na ouško).
- Některé děti nemají vůbec nůžky či lepidlo (měly by mít tyčinkové i herkules – někdy se hodí více), prosím o doplnění.
- 7.-16.11. budou probíhat třídní schůzky (ve třech s dětmi), s většinou z Vás jsme již domluvení na termínu. 
- 7.11. budeme psát čtvrtletní písemnou práci z českého jazyka, 8.11. z matematiky (paralelně se 3.B).
- V pátek 11.11. v 17:00 je Martinský lampionový průvod – vyráží se od MŠ Krteček, konec je na školním dvoře.
                                                                             Hana Trtílková

Podpis žáka:                                                                      Podpis rodiče:

Co se mi tento týden líbilo nebo podařilo:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________


