
Týdenní plán od 16.1. do 20.1.2017 pro:______________________

UČIVO A MOJE DOVEDNOSTI

Český jazyk 
literární výchova

sloh

• Vzory podstatných jmen ženského rodu UČ s. 60-61
• Procvičování společně i samostatně dle Cílů
• Opakování UČ s. 62-63

Matematika • Rýsování do čtvercové sítě podle souřadnic i šipkového
zápisu UČ s, 61

• Pravoúhlý trojúhelník – přepona, odvěsny
• Zvířátka dědy Lesoně, UČ s. 62, 
• Samostatná práce dle Cílů

Vlastivěda • Vodstvo ČR, UČ s. 29-31

Přírodověda • Vesmír – práce s encyklopediemi, učebnicí Didaktis
• Výtvarné zpracování Vesmíru

             Anglický jazyk • Dokončení lekce č. 4 – čtení na známky s. 28
• Nová lekce č. 5, nová slovní zásoba UČ s. 32

Moji milí,
blíží se uzavření známek, písemná opakování z M a ČJ máme úspěšně za sebou.
I nadále pracujeme v obou předmětech dle zadání na listu „Naše práce a Cíle“, 
pro mnohé je již automatická průběžná práce doma i ve škole, někteří ještě 
potřebují Vaši dopomoc doma.

• 30.ledna budeme mít „miskohraní,“ prožitkový hodinový program, cena je 
50,- Kč, prosím o přesnou částku do pátku 20. ledna.

• V pátek 20.01. zasedá Žákovský parlament.
• Na hory naši žáci odjíždí 22.01., sraz v 7:30 u školy, přeji sníh!
• Vážení rodiče a příznivci ZŠ Deblín!
• 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 a

těšíme se na společné plesání!

Přeji nám zdravé děti a radost z jejich práce! 
                                                                                  
Vaše učitelka Míša W.

Olinek prezentující svoji otázku, Jak se rozmnožují houby.....
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U umím, nepletu se
Č umím částečně (znám, ale občas chybuji)
P umím s pomocí spolužáka nebo učitele
N neumím (pletu se)

Umím moc dobře:      

Protože:

O svém spolužákovi (                 )vím, že umí moc dobře:

Protože:

podpis rodiče  
                 

podpis žáka    

podpis učitelky


