
Týdenní plán od 30.1. do 1.2.2017

                 
 
 

Jméno: ______________________________________________________________

Co nás čeká tento týden:

Předmět Učivo

Český jazyk Vyjmenovaná slova. PS do str. 29, učebnice str. 38-41.

Čtení Čtení v knížkách ze školní knihovny.

Psaní TV vysílání – Pohádka s vyjmenovanými slovy po B.

Angličtina LAU – Opakování počasí - weather. 
KOL, SEF - Unit 4 - At the shop.

Matematika Krokování trojice žáků. Dvoupodlažní výstaviště. Zobecňování.
PS str. 36, učebnice str. 51-53.

Prvouka Vzduch, voda, počasí... Shrnutí, opakování. Učebnice str. 42-47.

Jak se mi tento týden dařilo:

Předmět Učivo Sebehodnocení

Český jazyk Umím vyjmenovat řadu vyjmenovaných 
slov po B a správně napíšu také slova 
příbuzná.       



Předmět Učivo Sebehodnocení

Čtení Čtu nahlas plynule a výrazně.

      

Angličtina LAU - Umím říct, jaké je počasí. 
KOL, SEF - Znám nová anglická slovíčka 
pro různá jídla a umím je použít v 
jednoduchých větách. 

      

Matematika Chápu krokování trojice žáků. Vyřeším 
dvoupodlažní výstaviště. Lépe rýsuji.

      

Prvouka Znám složení vzduchu, princip tvoření 
mraků, skupenství... Vím, co je potřeba k 
hoření a uměl bych zavolat pomoc v 
případě požáru.

      

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

      

Informace pro rodiče:

               Milí rodiče,
- od pondělí budeme vyrábět maňásky z punčoch a podkolenek – ať si je tedy děti donesou (+ knoflíky na oči či zbytky látek nebo
vlny atd.). Měly by to být nějaké, které už nevyužijete (malé, liché apod.).
- Vysvědčení se rozdává v úterý 31.1., je tedy potřeba si a něj donést nějakou složku či desky.
- V tomto zkráceném týdnu jsem chtěla jeden den realizovat venku, ovšem dost z Vás se mi ozvalo s tím, že jsou děti nachlazené 
nebo po nemoci a nepřejete si, aby šly ven. Strávíme je tedy raději ve škole, i když výhledově - alespoň ve středu bychom 4. a 5. 
hodinu snad mohli...? Alespoň na vycházku a nějakou venkovní hru, děti budou před prázdninami stejně nepozorné...
- Ve čtvrtek 2.2. je ředitelské volno.
- Další TV vysílání si zadáme až na týden po prázdninách, ať děti plně zrelaxují. :-)
- Hned v pondělí 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. Pokud by chtělo jet 
ještě některé z dětí, které se nepřihlásilo dříve, je to možné (pojedou dva autobusy, tudíž jsou ještě volná místa).
- V únoru nás čekají ještě kromě bruslení a školního plesu ještě další dvě akce: ve čtvrtek 16.2. pojede naše třída do Muzea 
Tišnov na výstavu Kuk na zvuk (vstupné bude 20,- Kč + cesta linkovým autobusem). V pátek 17.2. bude školní karneval – takže 
můžou děti pomalu oprašovat masky! :-)
          Přeji  pěkné mrazivé dny!
                                                                             
                                                                                                                 Hana Trtílková

Podpis žáka:                                                                      Podpis rodiče:


