
Týdenní plán od 27.2. do 3.3.2017

 

Jméno: ______________________________________________________________

Co nás čeká tento týden:

Předmět Učivo

Český jazyk Vyjmenovaná slova po B a po L. PS do str. 2, učebnice str. 47-50.

Čtení Čtení textu s porozuměním.

Psaní TV vysílání – Příběh ze staré fotografie. (28.2.-6.3.).

Angličtina LAU – dokončíme lekci 4 a napíšeme si opakovací testík. Začneme lekci 5 -
sloveso HAVE (mít).   
KOL, SEF – L5 - úvod - new vocabulary. Songs and games.

Matematika Náhodná procházka. Vývojový diagram. Pohled zepředu na stavbu. PS do 
str. 9, učebnice str. 60-63.

Prvouka Vznik zemědělství, jeho význam a následky. Učebnice str. 54-55.



Jak se mi tento týden dařilo:

Předmět Učivo Sebehodnocení

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

Čtení Čtu tak, abych věděl/a, o čem čtu.

      

Angličtina LAU - Dovedu napsat dopis o tom, co mám 
rád. Umím říct, kolik co stojí a co si můžu 
koupit. Dovedu vyjmenovat jednotlivá 
denní jídla.
KOL, SEF – Umím zazpívat novou písničku 
z L5 a používat slovní spojení to have got. 

      

Matematika Umím postavit stavbu podle plánu a 
nakreslit ji při pohledu zepředu.

      

Prvouka Chápu, jak asi žili lidé v pravěku, proč 
vzniklo zemědělství a jaké to mělo 
důsledky.       

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

      

Informace pro rodiče:

               Milí rodiče,
- z důvodu velkého procenta nachlazených dětí jsme dlouho nebyli venku. Každý měsíc bychom měli absolvovat „lesní den“, proto
půjde naše třída na výpravu v pátek 3.3. Termín je předběžný, upřesníme v průběhu týdne podle počasí.
- Děti, které byly na bruslení, budou platit dopravu autobusem – 59,- Kč.
- Protože děti (obecně ve škole, nemířím teď jen na naši třídu), zapomínají na zdravení, proběhlo poučení a připomenutí - a s
největší pravděpodobností proběhne v březnu také nějaký tematický den (o etiketě atd.).
          Přeji pěkné a už téměř jarní dny!
                                                                             
                                                                                                                 Hana Trtílková

Podpis žáka:                                                                      Podpis rodiče:


