
Týdenní plán od 6.2. do 10.2.2017

                 
 
 

Jméno: ______________________________________________________________

Co nás čeká tento týden:

Předmět Učivo

Český jazyk Vyjmenovaná slova. PS do str. 30, učebnice str. 38-41.

Čtení Časová osa – zachycení časového uspořádání příběhu v knize.

Psaní TV vysílání – Můj rodokmen (do 13.2.).

Angličtina LAU – Počasí, dny v týdnu. Lekce 4 - nakupování. 
KOL – Fruit. At the shop.

Matematika Zobecňování. Sestřenice a bratranec. Jedna polovina jako číslo. Schody a 
rovnice.
PS str. 37-39, učebnice str. 53-56.

Prvouka Od sledování pravidelností k letopočtu. Kalendář, měření času. Učebnice 
str. 48-49.

Jak se mi tento týden dařilo:

Předmět Učivo Sebehodnocení

Český jazyk Umím vyjmenovat řadu vyjmenovaných 
slov po B a správně napíšu také slova 
příbuzná.       



Předmět Učivo Sebehodnocení

Čtení Umím popsat příběh tak, jak postupoval v 
mnou přečteném úryvku.

      

Angličtina LAU - Umím vyjmenovat dny v týdnu. 
Popíšu, jaké je dnes počasí. Umím si 
objednat věc v obchodě. Vytvořím množné
číslo v angličtině.
KOL - Dokážu porozumět jednoduchému 
anglickému rozhovoru v obchodě a zahrát 
ho se spolužáky. 

      

Matematika Vyřeším úkoly z rodokmenu. Umím zapsat 
polovinu a počítat s ní.

      

Prvouka Vím, jak vznikl náš kalendář, umím se 
orientovat v určování času (měsíce, 
hodiny...).       

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

      

Informace pro rodiče:

               Milí rodiče,
- v pondělí 6.2. pojedou zájemci na bruslení do brněnské Komety. Platit se bude pouze autobus (až po akci a bude to asi 80,- Kč).
Každý musí mít vlastní brusle, helmu (ne cyklistickou!) a lyžařské (ne pletené – opravdu lyžařské, prošívané!) rukavice, dále 
batůžek se svačinou a pitím – nejlépe vše podepsané. Odjezd autobusu je v 8:00, je tudíž potřeba, aby děti přišly s předstihem 
(cca v 7:45). Program na Kometě končí zhruba v 11:00, pak se vracíme do školy. Délka vyučování se nijak nekrátí, bude jako vždy 
do 12:50. Ty děti, které na bruslení nejedou, zůstávají ve škole a budou spojené ve 3.B (s jejich paní učitelkou Šefflovou – já 
pojedu s bruslaři ze 3.A i 3.B).
- Od úterý do pátku již bude normální režim a výuka.
- Ve čtvrtek 16.2. pojede naše třída do Muzea Tišnov na výstavu Kuk na zvuk. Začneme již vybírat od každého 48,- Kč – tj. 20,-
Kč vstupné + 20,- Kč cesta linkovým autobusem + 8,- Kč. (Osm korun navíc vybírám proto, že na začátku školního roku platilo 
každé dítě 200,- do třídního fondu, z čehož se platilo 45,- na koncert + 50,- na grafika + 50,- na anglické divadlo + 63,- na 
Rezekvítek – což činí celkem 208,- Kč.)
- V pátek 17.2. bude školní karneval – takže můžou děti pomalu oprašovat masky! :-)
          Přeji  pěkné bílé a opravdu zimní dny!
                                                                             
                                                                                                                 Hana Trtílková

Podpis žáka:                                                                      Podpis rodiče:


