
Týdenní plán od 19.12. do 22.12.2016

                          
 

 

 

Jméno: ______________________________________________________________

Co nás čeká tento týden:

Předmět Učivo

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

Čtení Čtení betlémského příběhu.

Psaní TV vysílání – Cestujeme do Číny.

Angličtina Merry Christmas and Happy New Year 2017!

Matematika Opakování.
PS str. 30, učebnice do str. 41.

Prvouka Cestujeme do Číny (den žákovského parlamentu). 
Vánoce – historie, tradice, původ...

Jak se mi tento týden dařilo:

Předmět Učivo Sebehodnocení

Český jazyk Vím, že každé slovo má různé tvary a co 
jsou slova příbuzná.

          



Předmět Učivo Sebehodnocení

Čtení Znám příběh o narození Ježíška.

        

Angličtina Umím popřát anglicky a zazpívám 
anglickou koledu.

         

Matematika Umím zaokrouhlovat, používám vše, co už 
znám, k řešení různých hlavolamů a úkolů.

          

Prvouka Vím něco o Číně. Umím říct pár 
zajímavostí o Vánočních tradicích.

          

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

      

Informace pro rodiče:

               Milí rodiče,
- v pondělí 19.12.v úterý 20.12. a 22.12. bude zkrácená výuka – naše třída jde na oběd už ve 12:00. (ve středu 
vyučování jako obyčejně až do 12:50).
- V pondělí 19.12. první dvě hodiny bude výuka (čeština a matematika), děti byly upozorněny, že si mají vzít učebnice a sešity. 
Ve škole bude sklářka s výrobou skleněných ozdob, my se půjdeme podívat mezi 10:45 – 11:15. Platit budou pouze děti, které si 
budou chtít něco kupovat (např. kytičku za 30,- Kč apod.). (Vy, rodiče, se můžete přijít také – mezi 12:00 a 14:00.) Nakonec 
půjdeme shlédnout na představení, které secvičili čtvrťáci. 
- V úterý 20.12. pořádá žákovský parlament akci “Cestujeme do Číny“. V tento den se budeme věnovat Číně, zajímavostem o ní, 
bude soutěž o nejhezčího Číňánka. Jestli máte doma něco čínského (hůlky, klobouk, oblečení...), můžou si to děti s Vaším svolením
donést ukázat ostatním.
- Ve středu 21.12. na 99 % je v plánu „lesní den“, nebo alespoň vycházka. Půjdeme společně se 3.B (kde mají paní asistentku, tak
nás bude na děti víc:-)). Vezmeme – kdo bude mít možnost - něco pro zvířátka na krmení (semínka, jablíčka, kaštany...), bude 
nějaká hra. Bude více upřesněno v úterý podle nejbližší předpovědi počasí.
- Ve čtvrtek 22.12. budou třídní besídky – děti chtěly donést každé dárek (neoznačený) do „tomboly“. Nejlépe do středy ať si 
tyto drobné dárky (max. za 50,- Kč) přinesou. Jestli pečete doma cukroví, budeme rádi, když budou moci děti pár kousků na 
besídkovou hostinu také donést.
- Od 23.12. do 2.1. jsou vánoční prázdniny, školní výuka začne opět 3.1.2017.
              Přeji Vám i Vašim dětem klidné a krásné vánoční svátky a mnoho štěstí do nového roku 2017!
                                                                             
                                                                                                                                   Hana Trtílková

Podpis žáka:                                                                      Podpis rodičů:


