
Týdenní plán od 29.5. do 2.6.2017

  

Jméno: ______________________________________________________________

Co nás čeká tento týden:

Předmět Učivo

Český jazyk Vyjmenovaná slova po S a V. PS str. 20-21, učebnice str. 80-86.

Čtení Tiché i hlasité čtení s porozuměním.

Psaní TV vysílání – Příběh ze slov začínajících na písmeno S (29.5.).  Následující 
TV vysílání bude Škola snů – vyprávění, které bude mít dvě poloviny: 1. co 
se mi líbí, 2. co se mi nelíbí a jak bych to změnil/a (5.6.)

Angličtina KOL – In the street, 7. lekce.
LAU – Procvičování popisu lidí, projekt PEOPLE - lidé. 

Matematika Dělení se zbytkem. Barvení stěn krychle. PS str. 34-36, učebnice str. 88-
89.

Prvouka Plánujeme výlet. Učebnice str. 74-75.



Jak se mi tento týden dařilo:

Předmět Učivo Sebehodnocení

Český jazyk Umím vyjmenovat řadu vyjmenovaných 
slov po V.  Správně píšu slova příbuzná k 
vyjmenovaným slovům po B, L, M, P a S.       

Čtení Umím tiše i nahlas číst tak, abych věděl/a,
o čem čtu, umím odpovědět na náhodné 
otázky ohledně přečteného.       

Angličtina KOL – Umím určit lidi, které vidím a 
trochu je popsat. 
LAU - Umím říct, jak kdo vypadá.       

Matematika Umím dělit se zbytkem.

      

Prvouka Vím přesně, kam jsme jeli na výlet – umím 
najít místo na mapě, naplánovat trasu, 
spočítat náklady, zjistit počasí...       

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

      

Informace pro rodiče:

               Milí rodiče,
- 1.6. pojedeme na výlet. Příchod do školy je  jako na vyučování, tedy v 8:25, odjezd autobusu od školy v 9:00. Vybírali jsme
400,- Kč, ve kterých je zahrnuta cena za dopravu, oběd, několik atrakcí a vstupné do areálu Šiklova mlýna. Přeplatky budeme
vracet ihned, jakmile budeme znát přesné náklady (např. za autobus). Prosím, aby mi děti ještě do středy 31.5. donesly kopii
průkazky zdravotní pojišťovny. S sebou na výlet ať mají děti batůžek s pláštěnkou, pití, svačinu, pokrývku hlavy, oblečení a obutí
podle aktuálního  počasí,  případně  malé kapesné  (děti,  které  potřebují,  navíc  Kinedril  nebo jiný  lék,  který  jim na  kinetózu
pomáhá). Předpokládaný návrat ke škole je okolo 16:00.
- Závěrečné písemné práce budeme psát až po výletě – v úterý 6.6. český jazyk a ve čtvrtek 8.6. matematiku.
-  9.6. se  zúčastníme  akce,  která  se  bude  konat  na  fotbalovém  hřišti  nad  Deblínem  –  EKOden  s  Kometo  u.  Cílem této
ekologicko - vzdělávací akce je, aby si děti uvědomily, že není lhostejné, v jakém prostředí žijeme, že není dobré
vyhazovat odpadky jinam, než kam patří a je nutné odpad třídit. Děti společně s odborným ekologickým dozorem a
za doprovodu hráčů “A“ týmu HC Kometa Brno budou zbavovat vybraný les ekologické zátěže. Vítězná obec či
městská část, případně subjekt, bude mít možnost podílet se na rozhodování, kde se bude konat šestý ročník
EKOdne s Kometou. Navíc vítěz získá další zajímavé ceny.
          Děkuji a přeji pěkné májové dny!
          
                                                                                                                Hana Trtílková

Podpis žáka:                                                                      Podpis rodiče:


