
Týdenní plán od 26.9. do 30.9.2016

 Jméno: ______________________________________________________________

Co nás čeká tento týden:

Předmět Učivo

Český jazyk Opakování z 2. ročníku – bě, pě, vě, znělé a neznělé souhlásky.
PS do str. 11.

Čtení Bajky. Čtenářská dílna – zamýšlení nad jednáním postav z knihy.

Psaní TV vysílání – Co bych chtěl v následujícím ročním období dělat a prožít.

Angličtina Pocity, opakování Můj dům, Moje tělo./
Školní pomůcky.

Matematika Hadi, výstaviště, rodokmen. Písemné sčítání.
PS do str. 13, učebnice str. 14 – 16.

Prvouka Turistická mapa, mapa Evropy a atlas světa. Využití krajiny člověkem.
(Učebnice prvouky po str. 17.)
Svatý Václav.

Jak se mi tento týden dařilo:

Předmět Učivo Sebehodnocení

Český jazyk Správně napíšu bě, pě, vě, odůvodním si 
správné psaní párových souhlásek (B/P, 
V/F, S/Z atd.)       



Předmět Učivo Sebehodnocení

Čtení Umím se vcítit do postavy v knize a 
přemýšlím o ní.

      

Psaní Píšu pečlivě a úhledně psacím písmem do 
linkovaného i do pracovního sešitu.

      

Angličtina Umím popsat svoje pocity (I am grumpy, angry, sad,
happy, tired, sleepy), umím pojmenovat části těla 
(head, hair, nose, mouth, ears, eyes, knees, 
shoulders...), umím se popsat (I have a nbig nose 
and pink mouth...), umím říct, jaké mám a nemám 
rád jídlo,  umím se seznámit./
Jednoduše popíšu některé své věci, požádám 
spolužáka o půjčení školních pomůcek.

      

Matematika Písemně sčítám správně. Umím vyřešit 
„hady“, „výstaviště“ i rodokmen rodiny 
Klosových a Malých.       

Prvouka Zkouším číst z map, najdu na nich svou 
obec, Českou republiku. Dovedu říct 
alespoň tři věci o svatém Václavovi.       

Informace pro rodiče:
               Milí rodiče, tento týden bych Vám ráda sdělila několik věcí:
- Na pondělí 26.9. mají děti za domácí úkol do sešitu „Všeználek“ napsat 5 vět o nejzajímavějším místě, které kdy navštívily. 
(Tímto se omlouvám za zmatky, kdy jsem toto téma uvedla již v předchozím plánu...)
- V dalším týdnu bude dětem zadáno téma na TV vysílání „Co bych chtěl v dalším ročním období dělat a prožít“.
- Nadále bude platit to, že denně poslední dvě hodiny (které mají se mnou), budou centra aktivit, jak je děti mívaly v minulých 
ročnících. Jediná výjimka bude bývat čtvrtek, kdy budou čtenářské dílny. O nich jsem se zmiňovala minule, je třeba, aby vždy ve
čtvrtek měly děti knížku s dětskou beletrií (s dějem), můžou si ji nechávat ve třídní knihovničce a postupně, během několika 
dílen, ji číst.
- Do 5.10.2016 probíhá „Sbírka věcí pro útulky“, kdy mohou děti nosit věci pro zvířata v útulcích – granule, konzervy, těstoviny, 
rýži, pelíšky, šampony, obojky, hračky, staré matrace apod...
- 7.10. bude ve škole výchovný koncert pro naši třídu. Vstupné bude asi 40,- Kč (vezmu z třídního fondu, pokud jej už děti 
zaplatily).
- Děti dostaly katalogy knih, pokud budete mít zájem, je potřeba donést vyplněnou objednávku do 30.9.
- Zjišťovali jsme zájem dětí o pravidelné bezplatné bruslení v brněnské DRFG Areně. To by probíhalo od podzimu, přesnější 
informace budou následovat. Součástí programuje výuka trenéry HC Kometa Brno i prohlídka Areny.
- V žákovské knížce mají děti vlepený dopis od paní ředitelky, který by měly všechny děti mít podepsaný od rodičů.
                                                    Děkuji!
                                                                             Hana Trtílková

Podpis žáka:                                                                      Podpis rodiče:

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


