
Týdenní plán od 6.3. do 9.3.2017

 

Jméno: ______________________________________________________________

Co nás čeká tento týden:

Předmět Učivo

Český jazyk Vyjmenovaná slova po B a po L. PS do str. 3, učebnice str. 47-53.

Čtení Čtení a poslech textu s porozuměním.

Psaní TV vysílání – nebude, budou jarní prázdniny! :-)

Angličtina LAU, SEF – Lekce 5, sloveso have got a slovíčka - hračky, zopakujeme 
počítání do 20.   
KOL – Money and shopping.

Matematika Stavba podle portrétu a plánu. Kvádr. Písemné násobení dvoumístného 
čísla. PS do str. 10, učebnice str. 62-65.

Prvouka Proměny zemědělství. Vznik písma. Učebnice str. 55-57.



Jak se mi tento týden dařilo:

Předmět Učivo Sebehodnocení

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

Čtení Čtu tak, abych věděl/a, o čem čtu. Umím 
pozorně naslouchat a převyprávět příběh.

      

Angličtina LAU, SEF - Umím říct, jaké mám hračky. 
Počítám do 20. Dovedu se zeptat, co kdo 
má.
KOL – Umím jednoduše nakoupit v obchodě
věci, o kterých jsme se učili.

      

Matematika Umím postavit stavbu podle plánu a 
nakreslit ji při pohledu zepředu. Vím, co 
je kvádr. Ovládám písemné násobení 
dvoumístného čísla.

      

Prvouka Vím, jak žili pravěcí zemědělci a jak a 
proč začalo vznikat písmo.

      

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

      

Informace pro rodiče:

               Milí rodiče,
- v  úterý 7.3. nás čeká přímo ve třídě hudebně-národopisný  Stařenka Morava vypráví. Děti se seznámí s tradičními lidovými
nástroji (kobza, dvojačka, grumle, okarína...), dozví se, proč se naši předkové více než smyšlených strašidel báli Turka nebo
Brandenburka a kdo je před nimi ochraňoval... Na tento program vybíráme 40,- Kč vstupné.
- V pátek 10.3. je z provozních důvodů ředitelské volno a následují jarní prázdniny 13.-17.3.
- V pátek 31.3. se koná Noc s Andersenem (letos na téma Čtyřlístek), kdy bude spaní a program ve škole. Nebude spát celá
třída, děti se na tuto noc „nominují“. Podmínky této nominace jsou do 30.3. přečíst dvě knížky (přiměřené věku, aby nečetly
knížku pro prvňáky, kterou mají přelouskanou za 10 minut) a vyplnit k nim čtenářskou kartu, dále komiks o Čtyřlístku (trochu
promyšlený a hezky nakreslený, stačí na A4).
          Přeji pěkné a už jarní dny!
                                                                             
                                                                                                                 Hana Trtílková

Podpis žáka:                                                                      Podpis rodiče:


