
18. TÝDENNÍ PLÁN

Od 8. 1. – 12. 1. 2018

ČESKÝ JAZYK Začínáme vyjmenovaná slova po P – seznámení, nalepení přehledu. Pracovní sešit str. 42- 43.

Středa
Pololetní písemná práce – vyjmenovaná slova po B, L, M, jednoduchá věta a souvětí, slovní druhy – podstatné jméno, sloveso (poznat ve 
větě), složení vět z přeházených slov + určení druhu věty.

Televizní vysílání:
V tomto týdnu nebude.

Čtvrtek 18. 1.
Téma: Popis výroby (jednoduchý popis výrobku, přípravy jídla, včetně materiálu – např. „Jak připravit mamince kávu“).

Čtenářská dílna:
Pátek – vlastní rozečtená kniha s sebou

ANGLICKÝ
JAZYK

1. skupina Mgr. Martina Laušmanová
Dokončení 5. lekce, hračky doma a venku.

2. skupina Mgr. Radovan Kolbaba
Téma: Have you got?
Umím: Zeptám se, co mají ostatní 

3. skupina Mgr. Jana Šnévajsová (od ledna změna vyučujícího)
Užití slovesa have – kvarteto. Opakování na písemnou práci.

MATEMATIKA Opakování na písemnou práci

Čtvrtek
Písemná práce – písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení, slovní úlohy, zaokrouhlování na desítky a stovky, přednost násobení před 
sčítáním a odčítáním a počítání se závorkami.



NÁŠ SVĚT Člověk a jeho zdraví – dokončení složení stravy (vitamíny a minerální látky). Prosím na středu přinést obal z potravin s přehledem 
energetických hodnot.
CA – tématem tento týden budou jednotky času, hmotnosti, délky, objemu – praktika

INFORMACE V úterý 9. 1. pojedeme do divadla Radost na Krkonošské pohádky. Cenu za dopravu uvedeme po obdržení faktury.

S sebou: společenské oblečení a obutí, svačinku, pití, případně drobné kapesné. Návrat bude asi 12.50 do školy. 

Středa 10. 1. 

Obaly od potravin s přehledem energetických hodnot (postačí 2 ks).

Písemná práce z Českého jazyka (okruhy uvedeny výše v přehledu)

Čtvrtek 11. 1. 

Písemná práce z Matematiky (okruhy uvedeny výše v přehledu)

Párek 12. 1.

Čtenářská dílna

Tento týden CA – téma jednotky času, délky, hmotnosti a objemu

Ve středu 17.1. bude na 1. stupni probíhat interaktivní výstava "Svět ve 3D" ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA 

http://mobilni-3d-kino.webnode.cz

Cena za program je 60Kč. Prosím uhradit do 17.1. Děkuji.

Krásné lednové dny přejí Eva Bartesová a Jana Šnévajsová.

http://mobilni-3d-kino.webnode.cz/

