
Týdenní plán od 16.1. do 20.1.2017

                 
 

 Jméno: ______________________________________________________________

Co nás čeká tento týden:

Předmět Učivo

Český jazyk Procvičování učiva. Tvary slov a slova příbuzná. PS do str. 25.

Čtení Čtenářská dílna – počasí v knize.

Psaní TV vysílání – Zimní počasí – jak vzniká sníh...

Angličtina KOL, SEF - Reading a comics. Unit 4 - At the shop.
LAU - Pokračování v lekci 4, slovní zásoba ohledně jídla, množné číslo.

Matematika Histogram. Opakované půlení. Rovnoramenné trojúhelníky na geodesce.
PS str. 32-33, učebnice str. 46-48.

Prvouka Složení vzduchu. Učebnice str. 44-45.

Jak se mi tento týden dařilo:

Předmět Učivo Sebehodnocení

Český jazyk Určím sloveso, podstatné jméno, 
předložku a spojku. Vím, co jsou slova 
příbuzná a jiné tvary slova.       



Předmět Učivo Sebehodnocení

Čtení Přemýšlím o prostředí v knize – o počasí v 
příběhu.

      

Angličtina KOL, SEF - Dokážu porozumět 
jednoduchému anglickému textu v 
komiksu, znám několik anglických slov pro 
různá jídla. 
LAU – Umím si objednat jídlo v obchodě, 
zeptat se, co má kdo rád, vyjmenovat 
různé druhy jídla, vytvořit množné číslo a 
zeptat se, kolik čeho je.

      

Matematika Počítám histogram. Vymodeluji 
trojúhelníky na geodesce.

      

Prvouka Vím, z čeho je složený vzduch a co dovede
oxid uhličitý.

      

Třídní pravidla Dodržuji třídní pravidla, která jsme si 
společně stanovili.

      

Informace pro rodiče:

               Milí rodiče,
- pokud sníh vydrží, využijeme toho a šli bychom v tělocviku (pondělí a středa) řádit ven, ať s tím prosím děti počítají a oblečou 
se na to (v pátek jsme si to říkali a psaly si to do deníčků).
- V pondělí 16.1. bude již avizovaný program „Voda a vzduch“.
- V úterý 17.1. si v češtině napíšeme ještě test na slovesa.
- Děti si chtěly vzít pololetní písemné práce na ukázání domů. Dovolila jsem jim to, ovšem je potřeba, aby je zas pak neprodleně 
donesly zpět do školy, je to dokument, který musíme ve škole archivovat.
- Z provozních důvodů je na dny 2.2. (před pololetními prázdninami) a na 10.3. (před jarními prázdninami) vyhlášeno ředitelské 
volno.
- Ve škole proběhne pěvecká a recitační soutěž. O pěvecké už děti vědí, mají si na třídní kolo doma vybrat lidovou nebo 
folkovou písničku. K recitační soutěži několik básniček nachystám, pokud však mají Vaše děti nějakou, která jim „sedí“ a chtěly 
by se s ní předvést, samozřejmě mohou.
- V pátek 10. února 2017 se uskuteční VIII. školní ples, na který jste srdečně zváni. Jeho součástí bude vedle polonézy a 
šerpování deváťáků, tance za doprovodu J – Bandu a vystoupení hostů také Hra o ceny! Proto bychom Vás chtěli požádat o 
sponzorský dar, ať už věcný, nebo finanční. Za příspěvky Vám předem velmi děkujeme!
                                                                             

                                                                                                                 Hana Trtílková

Podpis žáka:                                                                      Podpis rodiče:




