
 

 TÝDENNÍ PLÁN   

 Od 9. 10. – 13. 10. 2017                        

 

ČESKÝ JAZYK 
Pracovní sešit po str. 15 

Středa 11. 10. – písemné opakování na téma: abeceda (seřazení dle abecedy), psaní párových souhlásek (b-d, b-p…), psaní i,í/y,ý po 

měkkých a tvrdých souhláskách, psaní u, ů, ú.  

 

Vyjmenovaná slova po B – nalepená v sešitě (od minulého týdne), tento týden se děti naučí význam slov a vyjmenovat (pamětně). 

 

Televizní vysílání. 
12. 10. (čtvrtek)  

Téma: Lidská povolání (stručný popis povolání, důležitost tohoto povolání pro ostatní, případně zda by toto povolání děti chtěly 

vykonávat.)  

19. 10. (čtvrtek) 

Téma: Moje vesnice (město) by mělo vypadat … (děti si vymyslí svoji vlastní vesnici a popíší, jak v ní lidé žijí a co dělají – vesnice 

nemusí být reálná) 

Alternativa - aktualita se zápisky v sešitě TV. 

 

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

Nezapomínejte prosím na pravidelnou četbu! 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

 

1.skupina Mgr. Martina Laušmanová 

Lekce 2 dokončení i v pracovním sešitě. O škole. Písemné opakování. 

2. skupina Mgr. Radovan Kolbaba 

Téma: English speaking world, reading a letter 

Umím: Rozumím jednoduchému anglickému textu 

3. skupina Mgr. Romana Srbová 

 At school, colours. Domácí procvičování: Prosím, připojte se na online stránky Memrise, kde jsem nachystala další procvičování 



psané podoby slovíček, tentokrát již lekce 2. Pro připojení použijte následující odkaz: https://www.memrise.com/group/199214/ 

https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA 

 

MATEMATIKA Algebrogramy – učeb. str. 14 -15. Písemné sčítání – opakování. Prvky dělení. Indické násobení – učeb. str. 16 – 17 

Pracovní sešit po str. 16 

NÁŠ SVĚT Naše vesnice, naše plodina – Ročníkový projekt 

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

přibalte dětem i čepici na cestu. 

 

Úterý 10. 10. Program Písečná animace (hodinový program). Cena programu 60 Kč/dítě. Částku lze uhradit do 10. 10.  

CA – již tento týden budou probíhat 

Dovoluji si upozornit na přehled -Vyjmenovaných slov a slov příbuzných. Jde o doplňkový materiál k výuce.  Materiál je možné dále 

využívat i ve vyšších ročnících. Více o pomůcce naleznete na https://youtu.be/FEE65fHEVCY. V případě vašeho zájmu prosím o písemné 

vyjádření do Žákovského deníku. Objednávku by dle zájmu zajistila škola. Děkuji. 

Krásné říjnové dny přeje Eva Bartesová a Jana Šnévajsová. 

 

https://youtu.be/FEE65fHEVCY

