
Týdenní plán od 12.6. do 16.6.2017

  

Jméno: ______________________________________________________________

Co nás čeká tento týden:

Předmět Učivo

Český jazyk Vyjmenovaná slova po V, slova s předponou vy-, vý-. PS str. 24-27, 
učebnice str. 87-91.

Čtení Čtenářská dílna – co postava zažila, jakou cestu už ušla.

Psaní TV vysílání – Zločin ve škole – v pondělí se „stal ve škole zločin“, prozkoumali jsme
okolí školy, abychom našli stopy, děti si je zapsaly na speciální arch papíru, kde 
byly další indicie k případu. Na základě těchto stop a informací si mají samy 
vymyslet, jak se případ stal a kdo je hlavní podezřelý (12.6.). Následující TV 
vysílání bude Vzkaz v láhvi – přečteme si začátek příběhu o tom, jak se balíme na 
dovolenou, jedeme k moři a na pláži najdu láhev se vzkazem. Úkolem bude dopsat 
vzkaz a pokračovat v příběhu (20.6.).

Angličtina KOL – Popis osoby.
LAU – Dokončíme sedmou lekci, povíme si o mém městě a vesnici - My 
town and village a budeme opakovat a hodnotit.

Matematika Barvení stěn krychle. Přestavba. Pokyn čelem vzad při krokování. Strýc a 
teta. PS str. 38-39, učebnice str. 89-92.

Prvouka Jak pracuje počítač. Čipy všude kolem nás. Učebnice str. 72-73.



Jak se mi tento týden dařilo:

Předmět Učivo Sebehodnocení

Český jazyk Správně píšu slova příbuzná k 
vyjmenovaným slovům po B, L, M, P, S a V, 
slova s předponou vy- a vý-.       

Čtení Umím přemýšlet o postavě, co dokázala, co
se jí daří nebo nedaří, co na ní můžu 
obdivovat.       

Angličtina KOL – Jednoduše popíši vzhled nějakého 
člověka. 
LAU – Umím mluvit o svém městě či 
vesnici.

      

Matematika Vím, z jaké sítě se dá složit krychle, 
které jsou protilehlé strany. Vyřeším 
úkoly s krokováním, kde je pokyn „čelem 
vzad“.

      

Prvouka Mám představu, jak asi funguje počítač, 
co je čip.

      

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

      

Informace pro rodiče:

               Milí rodiče,
- tento týden budou ve škole studenti z několika různých zemí v rámci projektu Erasmus. Postupně navštíví všechny třídy, děti se
s nimi budou moci pobavit o tom, co je bude zajímat, oni budou mít připravené prezentace o svých zemích atd.
- Měly by být hotové fotografie, začneme vybírat peníze – za velkou třídní fotku 30 Kč a za malou skupinovou 20 Kč.
- Děti obdržely lístečky s uživatelským jménem a heslem. Ty můžete již nyní použít při odhlašování obědů přes web – uživatelské
jméno Vám bylo přiděleno, heslo bude třeba změnit. Tato hesla souvisí se změnami v systému pro příští školní rok, kdy by v září
měly děti dostat také čipy na obědy.
- Dále děti dostaly přihlášky do školní družiny na příští školní rok. Snahou je zjistit předběžný zájem. Pokud budete chtít, aby
Vaše dítě do družiny ve čtvrté třídě chodilo, vyplňte prosím přihlášku – postačí první strana, na zadní snad jen vyznačit zájem o
ranní družinu. V případě nezájmu o docházku do družiny prosím pošlete nevyplněnou přihlášku zpět k dalšímu využití.
- Na školním kanále YouTube je umístěno pásmo animovaných filmů, které děti natočily a promítaly na akademii. Slíbila jsem, že
jim je tam dám, takže jsou konečně tam! :-) Najdete je na adrese https://youtu.be/f-BJrbah0Ow.
- V pondělí 19.6. bude další tematický den žákovského parlamentu – tentokrát na téma Řecko a Olympijské hry. První stupeň
bude mít zkrácené vyučování na 4 hodiny, tj. do 12:00.
          Děkuji a přeji pěkné májové dny!          
                                                                                                                Hana Trtílková

Podpis žáka:                                                                      Podpis rodiče:


