
Týdenní plán od 27.3. do 31.3.2017

Jméno: ______________________________________________________________

Co nás čeká tento týden:

Předmět Učivo

Český jazyk Vyjmenovaná slova po M. PS do str. 6, učebnice str. 54-56.

Čtení Přemýšlení o snech, jaké má postava z mé knížky.

Psaní TV vysílání – Když strom promluví (27.3.). Následující TV vysílání bude 
příběh na písmeno M (3.4.)

Angličtina LAU, SEF – Dokončení lekce 5, procvičování slovesa HAVE, dopis. 
KOL – At the park, I have got.

Matematika Písemné násobení dvoumístného a trojmístného čísla. Počítání s 
ciferníkem. Neposedové v násobilkových obdélnících. PS str. 12-14, 
učebnice str. 65-68.

Prvouka Semena vznikají z opylovaných květů. Učebnice str. 63.



Jak se mi tento týden dařilo:

Předmět Učivo Sebehodnocení

Český jazyk Umím vyjmenovat řadu vyjmenovaných 
slov po M,  správně napíšu také slova 
příbuzná k vyjmenovaným slovům po M.       

Čtení Umím si vydedukovat, o čem asi sní 
postava z mé knížky.

      

Angličtina LAU, SEF - Umím povídat o svých věcech, 
co doma mám a nemám. Daří se mi 
samostatně pracovat v pracovním sešitě.
KOL – Umím říct, co mám za věci.

      

Matematika Ovládám písemné násobení dvoumístného i
trojmístného čísla.

      

Prvouka Vím, že rostliny se rozmnožují semeny a 
jak a proč dochází k opylování.

      

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

      

Informace pro rodiče:

               Milí rodiče,
- 28.3. proběhne ve škole tematický den (nebo alespoň část vyučování) na téma „Společenská etiketa“. Děti by měly v tento den
přijít ve společenském oděvu, budeme si povídat o slušném chování, zdravení atd.
- Tentýž den odpoledne v 16:30 jste srdečně zváni na  Kavárnu pro rodiče - tentokrát na téma Vašich otázek kolem výuky a
známkování či slovního hodnocení. 
- V pátek 31.3. od 18:00 se koná Noc s Andersenem (letos na téma Čtyřlístek), kdy bude spaní a program ve škole. Podmínky
nominace jsou přečíst dvě knížky a vyplnit k nim čtenářskou kartu, dále komiks o Čtyřlístku – poslední termín dodání je středa
29.3. Děti poté dostanou přihlášku, kterou bude potřeba vyplnit a podepsat od Vás, rodičů. Platit se bude 60,- Kč (do tohoto
poplatku se zahrnují provozní náklady, náklady na materiál a také je v něm zahrnuto speciální číslo časopisu Čtyřlístek).
- Ve středu 26.4. se uskuteční první lekce plavání Vašich dětí v Plavecké škole pí. Hemberové ve Wellness Kuřim. (V době konání
kurzu nebude probíhat tělesná výchova).  K uvolnění z kurzu plavání je nutné lékařské vyjádření.  Návratky již byly rozdány
dětem. Výcvik se skládá z 10 lekcí. Plavání bude probíhat vždy ve středu 11:00 – 11:45 od 26.4. do 28.6. Odjezd od školy bude
10:15 a návrat 12:50 ke škole. Cena za kurz na jednoho žáka: 400,-Kč za dopravu (kurz zahrnuje dopravu + provozní a mzdové
náklady  v  celkové  částce  888,80  Kč  na  žáka,  zbytek  částky  hradí  škola).  Úhradu  prosím  proveďte  na  účet  školy
213547755/0600 do 31.5.2017. Variabilní symbol najdete v žákovské knížce a do zprávy pro příjemce uveďte PLAVÁNÍ. S
sebou: aktovku s pouzdrem, Čj, M. V batůžku na plavání: plavky, boty k bazénu, koupací čepice (zejména dívky s dlouhými vlasy),
osuška, hřeben a čepice.
          Děkuji a přeji pěkné jarní dny!
                                                                             
                                                                                                                 Hana Trtílková

Podpis žáka:                                                                      Podpis rodiče:


