
Týdenní plán od 9.1. do 13.1.2017

                 

 

 Jméno: ______________________________________________________________

Co nás čeká tento týden:

Předmět Učivo

Český jazyk Tvary slov a slova příbuzná. Procvičování učiva. PS do str. 25.

Čtení Čtenářská dílna – úkoly ze „čtenářských kostek“.

Psaní TV vysílání – Zážitky z vánočních prázdnin. Předsevzetí do nového roku.

Angličtina KOL - Reading and writing a simple letter.
LAU – Začátek lekce 4 – Jídlo.

Matematika Dřívková geometrie, histogram, opakované půlení.
PS str. 32-33, učebnice str. 45-47.

Prvouka Vzduch, jeho teplota. Učebnice str. 42-43.



Jak se mi tento týden dařilo:

Předmět Učivo Sebehodnocení

Český jazyk Vím, že slova mívají různé tvary (podle 
pádů nebo osob atd.) a co jsou slova 
příbuzná.       

Čtení Přemýšlím o knize na základě náhodných 
otázek.

      

Angličtina KOL - Dokážu porozumět jednoduchému 
anglickému dopisu a dokážu napsat 
podobný o sobě.
LAU - Umím říct, jaké jídlo mám a nemám 
rád/a. Umím si koupit jídlo - říct, co bych 
si přál.

      

Matematika Správně řeším úkoly se dřívky, dělám 
záznam na „histogram“. Chápu půlení.

      

Prvouka Vím, co je vzduch a atmosféra, co 
způsobuje teplota vzduchu.

      

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

      

Informace pro rodiče:

               Milí rodiče,
- čekají nás pololetní písemné práce: ve čtvrtek 12.1. z českého jazyka (na pravopisné jevy, které jsme opakovali nebo brali v 
pracovním sešitě do strany 16 – vzhledem k tomu, že práce má být totožná se 3.B, kde teprve začnou probírat slovesa, uděláme 
si ještě dodatečný testík na slovesa zřejmě v úterý 17.1.), v pátek 13.1. z matematiky (nejspíše zde bude písemné sčítání a 
odčítání, indické násobení, násobilka a dělení, pavučiny a sčítací trojúhelníky).
- Ve dnech 10.-12.1. od 8:25 do 12:00 je ve škole otevřená výuka – více informací na webu školy.
- 16.1. přijedou z brněnského Rezekvítku přímo do školy s přírodovědným programem „Voda a vzduch“. Bude hrazeno z třídního 
fondu.
          Přeji dobrý start do nového roku!
                                                                             
                                                                                                                 Hana Trtílková

Podpis žáka:                                                                      Podpis rodiče:


