Týdenní plán od 19.9. do 23.9.2016

Jméno: ______________________________________________________________

Co nás čeká tento týden:

Předmět

Učivo

Český jazyk

Opakování z 2. ročníku – tvrdé a měkké souhlásky, bě, pě, vě.
PS do str. 10.

Čtení

Čtenářská dílna – zamýšlení nad chováním a vnímáním postav z knihy.

Psaní

TV vysílání – místo z prázdnin.

Angličtina

Pozdravy, jídlo, lidské tělo, počítání do 10. English songs and games - čas
přítomný prostý - procvičování. Animal Maths.

Matematika

Písemné sčítání. Krokování. Polovina, čtvrtina.
PS do str. 13.

Prvouka

Bezpečné chování na ulici. Vzhled krajiny, měření výšky, vrstevnice.
Učebnice do str. 13.

Jak se mi tento týden dařilo:

Předmět
Český jazyk

Učivo
Vím, kde se ve slovech píše u, ú, ů. Napíšu
správně i nebo y v tvrdých a měkkých
slabikách.

Sebehodnocení

Předmět

Učivo

Sebehodnocení

Čtení

Umím se vcítit do postavy v knize. Také
plynule vyprávím o místě, kde jsem v létě byl.

Psaní

Naučil jsem se psát do sešitu, píšu hezky,
čitelně, dodržuji okraje.

Angličtina

Umím pozdravit a rozloučit se, umím
počítat kolem sebe věci, kterých není více
než deset. Pojmenuji některé části svého
těla.

Matematika

Zvládám písemné sčítání pod sebou. Také
poznám, co je čtvrtina a polovina.

Prvouka

Na ulici se chovám tak, aby se mi nic
nestalo a abych neohrozil ani ostatní.

Informace pro rodiče:
Milí rodiče, na tento týden mám pro Vás tyto informace:
- Na pondělí 19.9. mají děti za domácí úkol do sešitu „Všeználek“ napsat 5 vět o své nejmilejší knížce a nakreslit k
ní obrázek.
- Na další pondělí pak budeme zadávat práci na téma cestovatelské – popis nějakého zajímavého místa (nebo
cesty), které jsem o prázdninách (nebo i jindy, nemusí to být nutně tyto prázdniny) navštívil.
- Ve středu první hodinu budeme pravidelně psát krátký diktát v českém jazyce.
- Ve čtvrtek budeme mívat čtenářskou dílnu. Na tu si mají děti přinést knížku, kterou si ve škole budou nechávat
(aby ji nezapomínaly). Měla by to být knížka s dějem (ne encyklopedie, ani básničky nebo komiksy – jen dětská
beletrie).
- Děti si můžou do třídy donést ručník - máme ve třídě háčky z předchozích let. Na školních WC jsou papírové
ručníky, ale pokud se umývají ve třídě, ať se mají do čeho utřít.
- Náboženství bude probíhat v úterý od 4.10., pro naši třídu bude v čase 13:15 – 14:00.
- Zájemci se můžou zúčastnit logické olympiády. Nejedná se o akci školy, rodiče děti registrují sami do 30.9. na
adrese www.logickaolympiada.cz.
- Vybíráme peníze od těch, kdo si na konci minulého školního roku objednali sešity přes školu – za výkresy 89,- Kč,
za sešity 22,- Kč a od všech dětí pak za pracovní sešity do matematiky a českého jazyka (2 x 2 díly) jsou za 176,Kč (děti dostaly lísteček). Celkem (pro ty, kdo si objednali vše přes školu) je to 287,- Kč.
Děkuji!
Hana Trtílková

Podpis žáka:

Podpis rodiče:

Co se mi tento týden líbilo nebo podařilo:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

