
Týdenní plán od 12.12. do 16.12.2016

                         
 

 

Jméno: ______________________________________________________________

Co nás čeká tento týden:

Předmět Učivo

Český jazyk Tvary podstatných jmen a sloves. Tvary slov a slova příbuzná. PS do str. 
23.

Čtení Čtenářská dílna – jaký dárek bych dal postavě z knihy.

Psaní TV vysílání – Dopis Ježíškovi.

Angličtina KOL - Listening and answering. Reading into writting.
LAU - Dokončení a opakování lekce 3, psní druhého anglického dopisu. 
Vánoce. 
ŠEF - L2 - conversation. L3 - new vocabulary. 

Matematika Přeměna tvarů. Zaokrouhlování. Hradby. Opakování.
PS str. 30, učebnice do str. 41.

Prvouka Vitamíny a minerální látky. Trávicí soustava.

Jak se mi tento týden dařilo:

Předmět Učivo Sebehodnocení

Český jazyk Určím u sloves osobu, číslo a čas, u 
podstatných jmen pád, číslo a rod. Vím, že
každé slovo má různé tvary a co jsou slova

          



Předmět Učivo Sebehodnocení

příbuzná.

Čtení Zamýšlím se nad postavou – umím 
odhadnout, co by ji potěšilo.

        

Angličtina KOL – Umím si poslechnout anglická slova 
a napodobit jejich výslovnost, odpovědět 
na jednoduché otázky, přečíst si a 
porozumět jednoduchému anglickému 
dopisu.
LAU - Umím říct, co mám rád, jaké mám 
hračky. Rozumím, co umí které zvíře 
(např. Monkeys can climb trees, fish can 
swim.) Umím zazpívat anglickou koledu. 

         

Matematika Orientuji se v časovém harmonogramu, 
umím zaokrouhlovat.

          

Prvouka Vím, co jsou vitamíny a minerální látky. 
Umím popsat trávicí soustavu člověka.

          

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

      

Informace pro rodiče:

               Milí rodiče,
- v úterý 13.12. od 10:25 do 12:00 bude ve škole Anglické divadlo. Děti, které nedonesly peníze na třídní fond, si donesou 50,- 
Kč na vstupné (ostatním tuto částku z fondu odečtu, čímž bude většině dětí zbývat 65,- Kč ve fondu).
- Poslední týden před Vánoci bude nabitý akcemi – v pondělí 19.12. bude ve škole sklářka s výrobou skleněných ozdob, v úterý 
20.12. pořádá žákovský parlament „Čínský den“. Ve středu 21.12. je předběžně v plánu „lesní den“, nebo alespoň vycházka – 
bude upřesněno podle počasí. Ve čtvrtek 22.12. budou již avizované třídní besídky. 23.12.-2.1. pak děti čekají vánoční 
prázdniny.
              Přeji pěkný adventní čas!
                                                                             Hana Trtílková

Podpis žáka:                                                                      Podpis rodiče:


