
Týdenní plán od 20.3. do 24.3.2017

Jméno: ______________________________________________________________

Co nás čeká tento týden:

Předmět Učivo

Český jazyk Vyjmenovaná slova po B a L - opakování. Seznámení s řadou vyjmenovaných
slov po M. PS do str. 5, učebnice str. 53-56.

Čtení Čtení a poslech textu s porozuměním.

Psaní TV vysílání – o jarních prázdninách žádné, pak v dalším týdnu (20.-26.3.) si
povíme, jak asi napsat vysílání na téma „Když strom promluví“.

Angličtina LAU, SEF – Lekce 5, pokračování se slovesem HAVE, povídání o hračkách 
a věcech, které mám.   
KOL – My favourite food.

Matematika Kvádr. Písemné násobení dvoumístného čísla. PS str. 10-11, učebnice str. 
64-65.

Prvouka Život rostliny začíná semenem. Učebnice str. 55-57.



Jak se mi tento týden dařilo:

Předmět Učivo Sebehodnocení

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

Čtení Čtu tak, abych věděl/a, o čem čtu. Umím 
pozorně naslouchat a převyprávět příběh.

      

Angličtina LAU, SEF - Umím říct, jaké věci mám a 
nemám. Umím se zeptat, co má kamarád. 
Napočítám do 20.
KOL – Umím říct, jaké jídlo mám rád, 
jednoduše si ho koupit.

      

Matematika Vím, co je kvádr. Ovládám písemné 
násobení dvoumístného čísla.

      

Prvouka Chápu, že rostliny pochází ze semen a vím,
co potřebuje semínko k tomu, aby 
vyklíčilo.       

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

      

Informace pro rodiče:

               Milí rodiče,
- hned  v  pondělí  20.3. zkusí  všechny  děti  tradiční  matematickou  a  logickou  soutěž  Matematický  klokan.  Proběhne
pravděpodobně 3. a 4. hodinu.
- V úterý 21.3. pořádá žákovský parlament tématický den Jedeme na Nový Zéland – den v duchu Hobitů a Pána prstenu. Tento
den bude vyučování pro 1. stupeň pouze do 12:00.
-  28.3. v 16:30 jste srdečně zváni na  Kavárnu pro rodiče - tentokrát na téma Vašich otázek kolem výuky a známkování či
slovního hodnocení. 
- V pátek 31.3. od 18:00 se koná Noc s Andersenem (letos na téma Čtyřlístek), kdy bude spaní a program ve škole. Nebude spát
celá třída, děti se na tuto noc „nominují“. Podmínky této nominace jsou přečíst dvě knížky (přiměřené věku, aby nečetly knížku
pro prvňáky, kterou mají přelouskanou za 10 minut) a vyplnit k nim čtenářskou kartu, dále komiks o Čtyřlístku (trochu promyšlený
a hezky nakreslený, stačí na A4). Děti poté dostanou přihlášku, kterou bude potřeba vyplnit a podepsat od Vás, rodičů. Platit se
bude 60,- Kč (do tohoto poplatku se zahrnují provozní náklady, náklady na materiál na případné výrobky a také je v něm zahrnuto
speciální číslo časopisu Čtyřlístek).
- V případě, že bude potřeba, aby Vaše dítě odešlo z vyučování dříve, bohužel z našich zkušeností nestačí tzv. „Avízo“ přes
Edookit. Někdy se stane, že se promítne později, popř. nakonec z odchodu sejde a avízo se nezruší, nebo pokud je právě ve třídě
suplování atd. Z těchto důvodů prosíme, abyste v takových případech napsali dítěti také lístek s žádostí o dřívější propuštění z
vyučování, který odevzdá vyučujícímu.
          Děkuji a přeji pěkné jarní dny!
                                                                             
                                                                                                                 Hana Trtílková

Podpis žáka:                                                                      Podpis rodiče:




