
Týdenní plán od 28.11. do 2.12.2016

                     
 

 Jméno: ______________________________________________________________

Co nás čeká tento týden:

Předmět Učivo

Český jazyk Slovesa, jejich časování. PS do str. 19.

Čtení Čtenářská dílna – hledání přesných údajů v knize (údaje o velikosti, váze 
atd.).

Psaní TV vysílání – Jak to bylo, jak to je.

Angličtina KOL, ŠEF - At happy house, toys, listening and reading.
LAU - Opakování lekce 2, práce s pracovním sešitem, testík z lekce 2. 
Začátek lekce 3. 

Matematika Přednost násobení. Náhoda. Sousedé. Tabulkový záznam údajů.
PS str. 26-27, učebnice str. 33-36.

Prvouka Měříme délku, objem a hmotnost.



Jak se mi tento týden dařilo:

Předmět Učivo Sebehodnocení

Český jazyk Určím u sloves osobu, číslo a čas..

      

Čtení Umím najít v knize konkrétní údaje o 
velikosti, váze apod. Umím si pak přibližně
představit, kolik to znamená.       

Angličtina KOL, ŠEF – Umím pojmenovat několik hraček, 
rozumím jednoduché anglické nahrávce.
LAU - Umím popsat, co dokážu (sloveso CAN). 
Umím pojmenovat různé činnosti (plavat, 
bruslit, zpívat). Seznámil/a jsem se s 
pracovním sešitem a dokážu s ním sama 
pracovat.

      

Matematika Správně počítám příklady, kde je zároveň 
+, - i krát... Správně doplňuji řadu čísel. 
Počítám samostatně úkoly s autobusy, 
indické násobení i „dědu Lesoně“.

      

Prvouka Rozlišuji jednotky objemu, délky a 
hmotnosti, uměl/a bych naměřit či navážit
potřebné množství.       

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

      

Informace pro rodiče:

               Milí rodiče,
- škola zakoupila učebnice do anglického jazyka (ty mají děti ve škole ve dvojicích). Pro zkvalitnění výuky budou žáci používat 
pracovní sešity k učebnicím, které škola zakoupila se slevou 20 % a které slouží k procvičování doma. Uhrazení částky 235,- Kč 
za pracovní sešit mělo být do 25.11.2016. 
- Mám prosbu na ty, kteří ještě nedonesli 40,- Kč na ručníky. Loňské tenké zásoby už nám došly a další dostaneme, až budeme 
mít vybráno od všech... 
- V pondělí 5.12. se bude konat ve škole soutěž Čertovský šplh.
- V pátek 9.12. budou ve škole od 15:00 do 18:00 adventní dílničky pro děti s dospělým doprovodem. Ve vestibulu školy visí 
zápisové archy, kam se děti mohou zapsat. Každé dítě se může napsat maximálně na 3 dílničky (do naplnění kapacity). Díničky se 
platí až na místě v době jejich konání.
- Co se týče omlouvání dětí, omlouvejte prosím přímo do Edookitu (popř. jako omluvenka slouží i tzv. avízo, vlastně taková omluva 
předem) – takto se omluvenka přímo spáruje se záznamem absence a uloží, omluvenky ve zprávách a e-mailech se pak časem 
těžko dohledávají.
              Přeji pěkný adventní čas!
                                                                             Hana Trtílková

Podpis žáka:                                                                      Podpis rodiče




