
Týdenní plán od 23.1. do 27.1.2017

                 
 
 

Jméno: ______________________________________________________________

Co nás čeká tento týden:

Předmět Učivo

Český jazyk Vyjmenovaná slova. PS do str. 27, učebnice str. 38-41.

Čtení Čtenářská dílna – hledání vyjmenovaných slov v textu.

Psaní TV vysílání – Pohádka s vyjmenovanými slovy po B.

Angličtina LAU – Pokračování lekce 4 – Jídlo  - food a jak si ho koupit, povídat o 
penězích - money. 
KOL - Unit 4 - At the shop.

Matematika Rovnoramenné trojúhelníky na geodesce. Biland. Zaokrouhlování. Krokování
trojice žáků.
PS str. 34-36, učebnice str. 48-51.

Prvouka Vzduch, oheň, hašení. Učebnice str. 45-47.

Jak se mi tento týden dařilo:

Předmět Učivo Sebehodnocení

Český jazyk Umím vyjmenovat řadu vyjmenovaných 
slov po B a správně je napsat.

      



Předmět Učivo Sebehodnocení

Čtení Vyhledám v textu zadaná slova.

      

Angličtina LAU - Umím si koupit jídlo. Poznám 
množné číslo a umím ho vytvořit.
KOL - Znám nová anglická slovíčka pro 
různá jídla a umím je použít v 
jednoduchých větách. 

      

Matematika Sestrojím rovnoramenný trojúhelník a 
zakreslím a zapíšu ho. Chápu úkoly z 
„Bilandu“. Správně zaokrouhluji.       

Prvouka Znám, z čeho je složen vzduch, co je 
třeba k hoření a hašení ohně. Pamatuji si 
telefonní číslo na hasiče.       

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

      

Informace pro rodiče:

               Milí rodiče,
- prosím zkontrolujte dětem pomůcky – fronta těch, co nemají vlastní nůžky nebo lepidlo, se stále zvětšuje, dost zdržuje, když si
několik lidí půjčuje jedny nůžky. Také prosím, aby děti měly v pouzdře ořezané pastelky a tužku (raději dvě) a krátké pravítko 
(zatím stačí, větší rýsování nás zatím nečeká).
- Některým dětem dochází malé sešity. Bohužel měly děti z nějakého důvodu na celý školní rok a do všech předmětů objednané 
pouze dva linkované sešity a jeden čtverečkovaný. Jestliže někdo v českém jazyce jeden dopíše, má u mě druhý schovaný, další 
potřebné je však už třeba dokoupit samostatně.
- „Rozmohl se nám tu takový nešvar...“ abych citovala ze známého filmu. :-) Ve školním řádu je zákaz používání mobilů ve škole, 
dětem to bylo připomenuto a bude důrazněji vyžadováno, neboť situace už se stávala neúnosnou. Chápeme samozřejmě, že často 
děti nemají mobil pro nic za nic, ovšem měly by jej ráno vypnout (alespoň zvonění) a po dobu, kterou tráví ve škole, schovat. V 
případě nutnosti (potřeba zavolat rodičům apod.) můžou volat po dohodě s učitelem.
- 6.2. pojedou zájemci na bruslení do brněnské Komety (návratky děti nosily již někdy v listopadu). Platit se bude pouze autobus
(až po akci a bude to asi 80,- Kč). Každý musí mít vlastní brusle, helmu a lyžařské rukavice.
- Prosím děti, které v září nedonesly krabičku s kapesníky, aby ji dodaly – nyní dobíráme poslední balení.

          Přeji  pěkné mrazivé dny!
                                                                             
                                                                                                                 Hana Trtílková

Podpis žáka:                                                                      Podpis rodiče:


