
Týdenní plán od 19.6. do 23.6.2017

  

Jméno: ______________________________________________________________

Co nás čeká tento týden:

Předmět Učivo

Český jazyk Slova s předponou vy-, vý-, vyjmenovaná slova po Z. PS str. 26-27, 29 
učebnice str. 91-94.

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

Psaní TV vysílání – Vzkaz v láhvi – přečetli jsme si začátek příběhu o tom, jak se
balíme na rodinnou dovolenou, jedeme k moři a na pláži najdu láhev se 
vzkazem. Úkolem bude dopsat vzkaz a pokračovat v příběhu (20.6.). 
Následující TV vysílání bude jak jinak – Prázdniny – libovolné psaní na toto 
téma (26.6.).

Angličtina SEF – L8 – úvod – slovíčka. In the playground. Oblečení.
KOL – Popis osoby, opakování dosud probrané látky.
LAU – Dokončíme sedmou lekci, povíme si o mém městě a vesnici - My 
town and village a budeme opakovat a hodnotit.

Matematika Strýc a teta. Synovec a neteř. Barvení hran krychle. Síť kvádru. PS str. 
40-42, učebnice str. 92-95.

Prvouka Opakování, vycházka s pozorováním biotopů.



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-, také znám 
vyjmenovaná slova po Z.

      

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

Angličtina SEF - Seznamuji se se slovíčky z L8.
In the playground. Umím pojmenovat a 
popsat své oblíbené oblečení.

KOL – Jednoduše popíši vzhled nějakého 
člověka, umím využít to, co jsem se v 
angličtině učil/a.
LAU – Umím mluvit o svém městě či 
vesnici.

      

Matematika Správně řeším rodokmen, pracuji se sítí 
krychle a kvádru, vím, co je strana a 
hrana.       

Prvouka Umím výborně pozorovat rostliny a 
živočichy v různých biotopech, vyjmenuji 
několik z nich.       

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

      

Informace pro rodiče:

               Milí rodiče,
- 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 vyučovací hodiny, na oběd jdeme ve 12:15, poté domů, družinové děti do družiny.
- V úterý 20.6. v jedné vyučovací hodině půjdeme na koncert ZUŠ do sborovny.
- Ve středu 21.6. bude předposlední plavání.
- Ve čtvrtek 22.6. absolvujeme devádesátiminutový program VZPoura úrazům.
-  Prosím o  kontrolu  docházky  v  Edookitu  –  je  třeba,  aby  zde  byla  elektronická  omluvenka od Vás,  jinak  dětem zůstanou
neomluvené hodiny, které pak budou i na vysvědčení.
                 Prázdniny se blíží raketovým tempem, přeju, ať se jich ve zdraví dočkáme!
          
                                                                                                                Hana Trtílková

Podpis žáka:                                                                      Podpis rodiče:


