
Týdenní plán od 5.12. do 9.12.2016

 

 Jméno: ______________________________________________________________

Co nás čeká tento týden:

Předmět Učivo

Český jazyk Slovesa, jejich časování. Předložky a spojky. PS do str. 20.

Čtení Čtenářská dílna – vcítění do postavy – odhadování přání postavy z knihy.

Psaní TV vysílání – Recept.

Angličtina KOL, ŠEF - Listening and reading a comics.
LAU - Ve středu test k lekci 2.  Začneme lekci 3 - hračky, zápor a otázka 
se slovesem být. Is it a book? It isn´t a doll.... 

Matematika Tabulkový záznam údajů. Obsah čtverečkovaného útvaru. Harmonogram. 
Opakování.
PS str. 28-29, učebnice do str. 38.

Prvouka Potrava – palivo a stavební materiál pro tělo. Vše je v naší potravě 
důležité.



Jak se mi tento týden dařilo:

Předmět Učivo Sebehodnocení

Český jazyk Určím u sloves osobu, číslo a čas... Poznám
předložky a spojky.

       

Čtení Zamýšlím se nad postavou – umím 
odhadnout, co by si asi přála.

       

Angličtina KOL, ŠEF - Dokážu se zeptat na název 
věci i odpovědět, pokud tuto věc znám.
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, krokování a další...

          

Prvouka Vím, proč musím jíst, co jsou bílkoviny, 
sacharidy a tuky a k čemu jsou člověku 
dobré.           

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

      

Informace pro rodiče:

               Milí rodiče,
- 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.
- ve čtvrtek 22.12. budou třídní besídky. Děti se chtějí obdarovávat jako v minulých školních letech. Prosím tedy (zatím s 
předstihem), aby donesly nějaký drobný dárek – zabalený, univerzální, max. do 50,- Kč. Pokud bude ještě někdo chtít dát 
dáreček někomu konkrétnímu, může také. Kdyby někdo z Vás, rodičů, měl možnost darovat nám malý stromeček do třídy (řezaný 
nebo i do květináče, abychom si ho mohli pěstovat do dalších ročníků), budeme moc rádi.
              Přeji pěkný adventní čas!
                                                                             Hana Trtílková

Podpis žáka:                                                                      Podpis rodiče:




