
 

 TÝDENNÍ PLÁN   

 Od 18. 9. – 22. 9. 2017                        

 

ČESKÝ JAZYK 
Pracovní sešit po str. 8 

Pravidelně každé úterý diktát, doplnění, přepis… (s sebou sešit)  

 

Televizní vysílání. 

21. 9. Téma: Vyletěl drak do oblak – pohádka. 

28. 9. Téma: Král Václav – děti mohou použít historickou osobu krále Václava nebo si vymyslet příběh vlastní. 

(Minimálně osm vět. Psacím písmem. Doplněno obrázkem.) 

Případně aktualitu se zápisky v sešitě TV. 

 

Pravidelně každý pátek čtenářská dílna. (Vlastní kniha s sebou.) 

Vyjmenovaná slova – seznámení s tématem 

Nezapomínejte prosím na pravidelnou četbu! 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

 

1.skupina Mgr. Martina Laušmanová 

Lekce 2, předměty ve škole. Prosím nosit sešit/slovníček a pracovní sešit 

2. skupina Mgr. Radovan Kolbaba 

Počítání a zdravení 

Napočítám 1-10 

3. skupina Mgr. Romana Srbová 

Lekce 1, počítání do 10, postavy z Happy Street, pozdravy. 

Domácí procvičování: 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_01/?cc=cz&selLanguage=cs 

Zvířecí křížovka: https://www.eslgamesplus.com/wild-animals-interactive-crossword/ 

 



MATEMATIKA Násobení. Obsah, obvod. Stavby z krychlí. Pracovní sešit po str. 9 

Práce s učebnicí – je třeba mít tvrdou fólii a tužku.  Tento týden s sebou pomůcky na rýsování (sešit, pravítko, tužku č. 3) 

NÁŠ SVĚT Plán – třídy, místnosti, ulice, města. Realizace vlastního plánu. 

Informace: Zahajujeme CA 

Prosím o částku 609 Kč (pracovní sešity a pomůcky do Vv) Do pátku 22. 9. Děkuji. 

Pondělní výuka - dvě vyučovací hodiny. S sebou pouzdro, Žákovský deník, svačina. V 10.00 odjezd na plavecký výcvik. Návrat 13.00. 

 

 

Zápis – třídní schůzka: 

- Matematika profesora Hejného, genetická metoda čtení (individuálně slabikování), Začít spolu (centra aktivit, ranní kruhy, sebehodnocení). 

- Plavání (objízdná trasa je kratší než se předpokládalo, proto bude odjezd od školy v 10.00, návrat v 13.00). Děvčata – plaveckou čepici. Chystat 

společně rodič – dítě (děti nepoznávají své věci) 

- Anglický jazyk – slovníček (sešit A5 č. 513) z druhé strany mluvnice, učit se i písemnou formu. 

- Pravidelná příprava na výuku (nezapomínat pomůcky) nosit sešity (diktáty na cárech papíru nelze dohledávat). 

- Rozdělení sešitů do předmětů – některé děti neměly k dispozici ani v pátek! Nebylo proto možné nadepsat sešity u všech dětí. Popis již nutný 

udělat doma. 

Sešity: 

A5 č. 513  

-  Záchrana – bude ve škole a slouží při zapomenutí sešitu (diktát …) 

- Diktáty (na úterý) 

- Anglický jazyk (vždy na hodinu s sebou) 

- Vyjmenovaná slova/mluvnice (pravidelně do ČJ) 

A4 č. 440 – Televizní vysílání + „lenoch“ (pouze v den prezentace, zůstává 2 dny ve škole – v pátek si děti odnesou) 

A5 č. 5110 – Matematika školní /počty také fólii a tužku (pravidelně do M) 

A5 č. 510 – Náš svět (NS)- na hodiny dle rozvrhu 

A5 č. 410+ (většina dětí měla A4 420) – můžete ponechat – rýsování  

- OSV – osobnostně – sociální výchova 

- NS – souhrn předmětu Prvouka (následuje Vlastivěda ve 4. roč.) 

- Ročníkový projekt – Global Story Line (Půda) 



- Cena za pracovní sešity a výtvarné potřeby – 609Kč (kalkulace jednotlivých položek k nahlédnutí u třídní učitelky). Prosím uhradit do 

22. 9. 

- Televizní vysílání – je možné nahradit aktualitou ze světa vědy, přírody – napsat poznámky do sešitu TV a pak představit.  

- Akce třídy: Vida, Písečná animace, Krkonošské pohádky – Radost, Květnice, Muzeum Tišnov… 

- Uvítáme spolupráci rodičů při různých aktivitách  

- KPŠ Kamarád – vítaní rodiče, kteří mají chuť se aktivně zapojit 

- ČJ – vyjmenovaná slova budou probírána v průběhu celého roku (od září do konce roku souběžně s dalším tématem) 

- Žákovský deník – slouží k stanovení cílů a sebehodnocení, rychlým informacím, zápis domácího úkolu - nebude zapisován do edookitu 

- Omlouvání absencí přes edookit (výjimečně na lístečku, pak zpětná omluva) 

- V případě odchodu dítěte z výuky (např. k lékaři) vždy v doprovodu.  Dítě nebude samo propuštěno ze školy! 

- Pokud bude dítě vyzvedávat (např. z družiny) jiná osoba, než jaká je uvedena v protokole, je nutný písemný souhlas rodiče (telefonicky 

nestačí). 

- Prezentace vize školy (Mgr. Iveta Kosová ) 

- Individuální konzultace IVP 

 

 


