
Týdenní plán od 2.5. do 5.5.2017

 

Jméno: ______________________________________________________________

Co nás čeká tento týden:

Předmět Učivo

Český jazyk Vyjmenovaná slova po P. PS str. 11-13, učebnice str. 69-71.

Čtení Tiché čtení s porozuměním.

Psaní TV vysílání – Příběh ze slov začínajících na písmeno P (2.5.).  Následující 
TV vysílání bude Myslet jako hora (9.5.).

Angličtina KOL – Reading a story, rehearsal activities (opakování dosud probraného). 
LAU – Pokračování lekce 6, čtvrtletní ústní hodnocení. Budeme brát můj 
dům, povídat o nábytku a kde co je, opakovat předložky. 

Matematika Opakované půlení trojúhelníku. Koule. Převod bilandské sumy na A-groše. 
PS str. 23-25, učebnice str. 77-79.

Prvouka Půda vzniká zvětráváním. Učebnice str. 67.

Jak se mi tento týden dařilo:

Předmět Učivo Sebehodnocení

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

        



Předmět Učivo Sebehodnocení

Čtení Umím si tiše číst tak, abych věděl/a, o 
čem čtu a něco si zapamatoval/a.

        

Angličtina KOL – Umím si přečíst a porozumět 
příběhu. Pracuji na tom, co mám již umět, 
ale neumím to. 
LAU - Umím vyjmenovat nábytek v domě. 
Znám jednotlivé místnosti. Umím říct, co 
kde je.

        

Matematika Správně dělím trojúhelník, poznám, co je 
koule a umím počítat bilandské groše.

       

Prvouka Vím, jak vzniká půda a jak se do ní 
dostávají různé složky.

       

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

      

Informace pro rodiče:
               Milí rodiče,
ráda bych upozornila na několik věcí ohledně PLAVÁNÍ, které vyplynuly během první lekce:
- první dvě hodiny je opravdu vyučování, proto ať si děti vezmou vše potřebné do českého a anglického jazyka (to pak nechají ve
třídě, na plavání mají mít zvlášť batůžek),
- v batůžku mají mít ručník, plavky (ne koupací kraťasy!), dívky plaveckou čepici a hřeben, můžou být i plavecké brýle (ne
potápěčské),
- ve Wellness Kuřim je sice restaurace a automat, ale prosíme, ať děti mají svačinu a pití z domu – nedávejte jim peníze, kupují
si  pak  hlouposti,  zdržují  tím a  navíc  pak  jedeme hned na  oběd –  nehledě  na  to,  že  v  době  výuky  plavání  by  se  mohly  z
nezamčených a nehlídaných skříněk peníze ztratit. Budeme s ostatními vyučujícími jednotní a nebudeme tyto nákupy povolovat
žádnému z dětí,
- pokud si děti nosí do školy mobil (a případně i další cennosti), ať si jej nechávají ve škole – v zamčené skříňce nebo v zamčené
třídě – skříňky ve Wellness na těchto kurzech zamčené nejsou a myslím, že děti v té době ani mobil nepotřebují (až na výjimky,
kdy jsme s rodiči předem domluvení).

13.5. bude ve škole akce Férová snídaně – podrobnosti budou na webu školy, budete vítáni, pokud přijdete.
16.5. se uskuteční skupinové focení naší třídy.
26.5. v 16:00 budou oslavy  50. výročí naší školy, kam jste též zváni,  neboť i naše děti chystají něco, čím se zde hodlají
„blýsknout“.
1.6. cca od 8:25 do 16:00 pojedeme s 5. třídou na školní výlet na Šikland, podrobnosti se včas dozvíte. Celková cena by se měla
pohybovat kolem 300,- Kč.

          Děkuji a přeji pěkné májové dny!
                                                                            
                                                                                                                Hana Trtílková

Podpis žáka:                                                                      Podpis rodiče:


