
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 i tiché čtení s porozuměním.

Psaní TV vysílání – Co se děje pod zemí (24.4.).

Angličtina SEF- Reading and writting.
KOL – Have you got? Game. Road safety. Reading a letter.
LAU - Opakování lekce 5 s testem a sebehodnocením. Začneme šestou 
lekci - my flat, nábytek. 

Matematika Rýsování s kružítkem. Kružnice, kruh. Stovková tabulka. Dělení jako 
postupné odčítání. PS str. 17-20, učebnice str. 72-75.

Prvouka 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 – Ovládám a umím používat slovíčka z lekce 6, 
denně čtu texty z lekce 6.
KOL – Umím se zeptat spolužáka co má, zeptat se,  
zda mohu přejít přes ulici, a poznat, na co si mám 
dát pozor. Umím přečíst dopis anglicky a najít v 
něm podstatné informace.
LAU - Umím pojmenovat věci v bytě a ve svém 
pokoji.

         

Matematika Umím rýsovat a pracovat s kružítkem, 
vyřeším úkoly se stovkovou tabulkou, 
parketami, krokováním...

         

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

         

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

      

Informace pro rodiče:

               Milí rodiče,
- hned po velikonočních prázdninách budou postupně  třídní schůzky „ve třech“ (rodiče, učitelé, děti). Přes Edookit jsem Vám
posílala tabulku s termíny, s některými z Vás jsme již domluvení.
- 21.4. se bude konat Den Země – s úklidem v Deblíně a okolních obcích a opékáním špekáčků.. Začátek bude ve třídách v 8:25,
proběhne zapsání dětí do Edookitu. Konec dle odjezdu linkových autobusů z jednotlivých obcí nebo po obědě či po družině v ZŠ.
Děti se zapisovaly, do které obce půjdou uklízet, ve valné většině jsou to jejich bydliště. V úterý ve škole obdrží ještě návratky
k vyplnění a podepsání od Vás, rodičů – ohledně toho, zda se pak budou s vyučujícími vracet do školy (autobusem) atd.  S sebou by
měly děti mít: pracovní rukavice, jízdné na autobus (pro ,,nedeblínské“, kteří se vrací do ZŠ), obuv a oděv dle počasí, svačina +
pití + něco k opékání.
-  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. První dvě hodiny bude probíhat vyučování, a sice
čeština a angličtina. S sebou: aktovku s pouzdrem, Čj, Aj, svačinu s pitím. V batůžku na plavání: plavky, boty k bazénu, koupací
čepice (zejména dívky s dlouhými vlasy), osuška, hřeben a čepice.
          Děkuji a přeji pěkné aprílové dny!
                                                                            
                                                                                                                Hana Trtílková

Podpis žáka:                                                                      Podpis rodiče:


