
Týdenní plán od 12.9. do 17.9.2016

 Jméno: ______________________________________________________________

Co nás čeká tento týden:
Neboť se letos začneme učit o pláncích, číst z map, a i z češtiny a matematiky budeme vědět 
mnohé věci, které se k cestování hodí, bude naším celoročním tématem cestování, cestovatelé,
objevování nových (i vymyšlených) zemí, ostrovů atd. 

Předmět Učivo

Český jazyk Opakování z 2. ročníku – druhy vět, význam slov, slabika, hláska, písmeno.
PS str. 3 – 7.

Čtení Prezentace oblíbené knihy.

Psaní TV vysílání – nejzajímavější místo, které jsem o prázdninách navštívil.

Angličtina Seznamování, opakování základních frází.

Matematika Co už umíme – násobilka, číselná řada.
PS str. 6 – 10.

Prvouka Sestavování plánku místnosti (prostorové i plošné plány).
Učebnice do str. 9.

Jak se mi tento týden dařilo:
Předmět Učivo Sebehodnocení

Český jazyk Poznám druhy vět, vím, co jsou slova 
nadřazená, podřazená, mnohoznačná, 
lichotivá a hanlivá.      



Předmět Učivo Sebehodnocení

Čtení Umím mluvit o své oblíbené knize tak, aby 
si ji ostatní chtěli přečíst.

     

Psaní Kontroluji si pečlivě po sobě, co jsem 
napsal/a, doplňuji zapomenuté háčky, 
čárky, tečky...      

Angličtina

     

Matematika Zvládnu vypočítat všechny příklady z malé
násobilky (do 100).

     

Prvouka Umím nakreslit plánek jakékoli místnosti.

     

Informace pro rodiče:
               Milí rodiče, tento týden bych Vám ráda sdělila několik věcí:
- Na pondělí 12.9. mají děti za domácí úkol do sešitu „Všeználek“ napsat 5 vět o sobě a nakreslit se.
- Na tento týden si děti mají za úkol donést si svoji oblíbenou knížku a do prvouky krabičky od čaje, léků, zubní 
pasty atd. (malé krabičky na modely domečků).
- Poprosím, aby si děti do školy donesly 1 krabici kapesníků (tzv. tahacích), mazací tabulku + fix a hadřík, 
plastovou fólii do učebnice (průsvitnou, dá se na ni psát tužkou – abychom mohli dělat některá cvičení v učebnicích
a nemuseli je opisovat).
- Ráda bych vybrala od každého 200,- Kč do třídního fondu – na různá divadla atd. - abychom pak nevybírali při 
každé příležitosti po pár korunách. Vše budu mít zapsané, pokud někdy na nějaké akci bude Vaše dítě chybět, 
peníze samozřejmě zůstanou schované.
- Kdo ještě neposlal zpět všechny vyplněné formuláře, které děti tento týden dostaly, ať tak prosím co nejdříve 
učiní.
- Děti, které si neobjednávaly sešity přes školu, ať si je také donesou jedná se o velký nelinkovaný sešit A4 
(č.440), dva malé linkované sešity A5 (č. 512) a jeden malý sešit A5 s velkými čtverečky (č.5110).
- Abychom to měli ve třídě příjemnější a mohli se starat o něco živého, můžou děti přinést nějakou květinu v 
květináči, která Vám doma přebývá.
- Také ještě některým dětem chybí kufříky s výtvarnými potřebami, už je budeme potřebovat.
                                                    Děkuji!
                                                                             Hana Trtílková

Podpis žáka:                                                                      Podpis rodiče:

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


