
Týdenní plán od 10.4. do 12.4.2017

 

Jméno: ______________________________________________________________

Co nás čeká tento týden:

Předmět Učivo

Český jazyk Vyjmenovaná slova po M. PS do str. 9, učebnice str. 58-61.

Čtení Hlasité čtení.

Psaní TV vysílání –  Herbář - o rostlině dle vlastního výběru: kde roste, jak 
dlouho, zda léčí a co, jaký má užitek, jak se pěstuje, její obrázek s 
popisem... (10.4.). Velikonoční prázdniny budou volné, další TV vysílání 
zadáme až po nich.

Angličtina SEF – L6 - úvod, new vocabulary. Comics - p. 41. 
KOL – Vazba Have got - otázka a zápor.
LAU - Easter = Velikonoce. 

Matematika Čtvrtletní písemná práce. Kružnice. Opakování. PS str. 13-16, učebnice 
str. 70-71.

Prvouka Velikonoce. Co potřebují rostliny k životu. Učebnice str. 65.



Jak se mi tento týden dařilo:

Předmět Učivo Sebehodnocení

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

         

Čtení Umím pěkně plynule a hlasitě číst a vím, o 
čem čtu.

       

Angličtina SEF - Průběžně se seznamuji s novými 
slovíčky z L6. Umím se zeptat na to, kde 
někdo nebo něco je.
KOL – Umím se zeptat ostatních, zda něco
mají, a říci, co nemám.

         

Matematika Umím rýsovat a pracovat s kružítkem.

         

Prvouka Vím, co potřebují rostliny k životu, umím 
se postarat o svoji sazeničku.

         

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

      

Informace pro rodiče:

               Milí rodiče,
- v pondělí 10.4. bude 3.-4. hodinu bude program prevence kouření.
- V úterý 11.4. poslední hodinu přijdou do naší třídy za dětmi rodilí mluvčí z USA.
- Čtv  rtletní písemné práce budeme psát v úterý 11.4. z českého jazyka a ve středu 12.4. z matematiky.
- 13.-17.4. jsou velikonoční prázdniny, hned po nich budou postupně třídní schůzky „ve třech“ (rodiče, učitelé, děti).
- 21.4. se bude konat tradiční Den Země – s úklidem v Deblíně a okolních obcích a opékáním špekáčků.
-  Ve středu  26.4. se uskuteční  první  lekce  plavání. (V  době konání  kurzu nebude probíhat tělesná výchova).  Plavání  bude
probíhat vždy ve středu, odjezd od školy bude 10:15 a návrat 12:50 ke škole. 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:


