
Týdenní plán od 13.2. do 17.2.2017

 
 

Jméno: ______________________________________________________________

Co nás čeká tento týden:

Předmět Učivo

Český jazyk Vyjmenovaná slova po B a po L. PS do str. 31, učebnice str. 45-47.

Čtení Časová osa – zachycení časového uspořádání příběhu v knize.

Psaní TV vysílání – Můj významný nebo zajímavý předek. (do 20.2.).

Angličtina LAU – Peníze, počítání. Dopis o jídle. Další díl komiksu Ice monster. 
Poslechová cvičení v pracovním sešitě.  
KOL, SEF – At the shop.

Matematika Zobecňování. Sestřenice a bratranec. Jedna polovina jako číslo. Schody a 
rovnice. PS do str. 40, učebnice str. 55-57.

Prvouka Archeologické nálezy, pravěké postupy. Učebnice str. 50-51.
Výstava „Kuk na zvuk“.

Jak se mi tento týden dařilo:

Předmět Učivo Sebehodnocení

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

      



Předmět Učivo Sebehodnocení

Čtení Umím popsat příběh tak, jak postupoval v 
mnou přečteném úryvku.

      

Angličtina LAU - Dovedu napsat o svých oblíbených 
jídlech. Dokážu si koupit jídlo v obchodě. 
Daří se mi vyplnit poslechová cvičení v 
pracovním sešitě.
KOL, SEF - Dokážu porozumět 
jednoduchému anglickému rozhovoru v 
obchodě a zahrát ho se spolužáky. 

      

Matematika Umím zapsat polovinu a počítat s ní. 
Vypočítám pavučiny s velkými čísly. Umím 
vyřešit slovní úlohy.       

Prvouka Chápu, jak asi žili lidé v pravěku a jak asi 
probíhá archeologický výzkum.

      

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

      

Informace pro rodiče:

               Milí rodiče,
- v podělí budeme zkoušet jednoduché tkaní, ať si děti pokud možno přinesou pár klubíček vlny nebo provázku, popřípadě úzké
stužky nebo několik korálků na ozdobu.
-Ve  čtvrtek 16.2.  pojede naše třída do Muzea Tišnov na výstavu  Kuk na zvuk. Vybíráme od každého  48,- Kč – tj.  20,- Kč
vstupné + 20,- Kč cesta linkovým autobusem + 8,- Kč. (Osm korun navíc vybírám proto, že na začátku školního roku platilo každé
dítě 200,- do třídního fondu, z čehož se platilo 45,- na koncert + 50,- na grafika + 50,- na anglické divadlo + 63,- na Rezekvítek –
což činí celkem 208,- Kč.) Odjezd bude v 8:07 ze zastávky u obecního úřadu – ze školy budeme odcházet asi v 7:45 (ovšem pokud
je pro Vaše dítě lépe vyhovující počkat na zastávce, určitě lze i tak). Nazpět přijedeme v 10:53 a půjdeme společně do školy.
Vyučování bude končit ve 12:50. S sebou ať děti mají batůžek se svačinou a pitím a pouzdro (potřebné sešity bychom si nechali
ve středu ve škole).
- V pátek 17.2. bude školní karneval, prosím děti, které budou chtít hrát „hru o ceny“ (tombolu), aby donesly věci přiměřené
ceny (odhadem asi  za 50 – max.  100 korun).  Tento den nebude výuka,  budeme jej víceméně trávit v maskách a tancem a
soutěžemi v tělocvičně. Pravděpodobně bude také výuka o něco zkrácená.
          Přeji pěkné zimní dny!
                                                                             
                                                                                                                 Hana Trtílková

Podpis žáka:                                                                      Podpis rodiče:


