
Týdenní plán od 17.10. do 21.10.2016

 

 Jméno: _________________________________________________

Co nás čeká tento týden:

Předmět Učivo

Český jazyk Podstatná jména – rod, číslo a pád.
PS do str. 16.

Čtení Čtenářská dílna – Halloweenská křišťálová koule – odhadování, jak bude 
pokračovat další děj knihy.

Psaní TV vysílání – Člověk, který bojoval proti nesvobodě.

Angličtina Unit 2: At school, věci ve škole. Can I borrow your...? What colour is the 
ruler? LAU
//About me. KOL

Matematika Součtové trojúhelníky, zobecňování. Indické násobení. Písemné sčítání.
PS do str. 20, učebnice str. 22-24.

Prvouka Lidé kolem nás – rozdíly a shody mezi lidmi, zákony. Halloween, „dušičky“...

Jak se mi tento týden dařilo:

Předmět Učivo Sebehodnocení

Český jazyk Umím určit u podstatného jména číslo 
(jednotné, množné), rod (ženský, mužský, 
střední) a pád.     



Předmět Učivo Sebehodnocení

Čtení Zvládnu si vymyslet vlastní pokračování 
přečteného příběhu v knize.

    

Angličtina Umím pojmenovat věci ve škole, zeptat se, jakou má
ta věc barvu, říct i napsat barvy, požádat o půjčení 
věci, zeptat se, jak se máš a odpovědět, rozumět 
pokynům učitele (pick up your pen, draw a picture, 
write, open/close your book, put your pen on your 
exercise-book...) LAU
//Umím se představit, říct kolik mi je let, kam 
chodím do školy a kdo mě učí, s pomocí to umím i 
napsat. KOL

      

Matematika Vyřeším bez problémů součtové 
trojúhelníky, bez pomoci zvládám písemné 
sčítání a indické násobení.       

Prvouka Vím, co je halloween a „dušičky“, také vím,
co se slaví 28.října.

      

Informace pro rodiče:
               Milí rodiče,
- Někteří z Vás projevili zájem o hromadnou třídní schůzku. Domluvili jsme se na termínu v úterý 18.10. v 15:30. Pokud tedy 
přijdete, budu ráda.
- V úterý 25.10. budeme mít dvouhodinový workshop s grafikem Milošem Slámou. Děti, které neplatily 200,- Kč do třídního 
fondu, ať si prosím přinesou 50,- Kč.
- Příští TV vysílání na 24.10. bude o nejspíše buď o halloweenu, nebo o 28. říjnu.
- Paní učitelka Laušmanová z angličtiny vzkazuje, že děti si můžou trénovat nadále angličtinu na stránkách učebnice
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/?cc=cz&selLanguage=cs. Poslouchejte a trénujte cokoli z lekce 2, najdete tam 
písničky, namluvené příběhy (stories) k poslouchání a slovíčka (picture dictionary). Také mají mít sešit do angličtiny (některé ho 
ještě nemají) a přepsat si tam, co si psaly na papír.
- Prosím, aby děti dále schraňovaly vhodné věci, ze kterých bychom pak mohli vyrábět ve výtvarné výchově: prázdné pětilitrové 
kanystry (např. od mýdla, od náplně do ostřikovačů, aviváže apod.), stará CD a DVD, odstřižky látek, záclon a krajek, zbytky vlny,
víčka z PET láhví, roličky od toaletních papírů a kuchyňských utěrek (nebo i od potr. fólie či alobalu), korkové špunty a kovové 
korunky (např. z pivních lahví).
- INFO ŠKOLNÍ DRUŽINA:
Milí rodiče, ve vestibulu školy (na skleněných dveřích ihned za vchodovými dveřmi) je umístěna informační tabule =
ROZCESTNÍK s aktuální polohou jednotlivých oddělení družiny. Pokud se dané oddělení nachází mimo své zázemí 
(je také uvedeno na rozcestníku), tak na infotabuli naleznete aktuální polohu.

                                                                             Hana Trtílková

Podpis žáka:                                                                      Podpis rodiče:

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

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/?cc=cz&selLanguage=cs

