Týdenní plán od 9.5. do 12.5.2017

Jméno: ______________________________________________________________
Co nás čeká tento týden:

Předmět

Učivo

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po P. PS str. 13-15, učebnice str. 70-75.

Čtení

Tiché čtení s porozuměním.

Psaní

TV vysílání – Myslet jako hora – co by hory mohly vyprávět nebo naučné
povídání o horách (9.5.). Následující TV vysílání bude Tajuplná země –
popis země z obrázku (15.5.).

Angličtina

KOL – Reading a story, rehearsal activities (opakování dosud probraného).
LAU - Pokračování v tématu My house v lekci 6. Popis - kde co v domě je,
nábytek. Psaní dopisu.

Matematika

Části kruhu. Počítáme bilandsky. Čtverec v mříži. PS str. 26-29, učebnice
str. 80-82.

Prvouka

Pole živí všechny lidi na Zemi. Učebnice str. 68.

Jak se mi tento týden dařilo:

Předmět
Český jazyk

Učivo
Umím vyjmenovat řadu vyjmenovaných
slov po P, správně napíšu také slova
příbuzná k vyjmenovaným slovům po P.

Sebehodnocení

Předmět

Učivo

Sebehodnocení

Čtení

Umím si tiše číst tak, abych věděl/a, o
čem čtu a něco si zapamatoval/a.

Angličtina

KOL – Umím si přečíst a porozumět
příběhu. Pracuji na tom, co mám již umět,
ale neumím to.
LAU - Umím vyjmenovat místnosti v domě.
Popíšu, kde co v místnosti je. Umím říct,
co mám ve svém pokoji. Povedlo se mi
napsat dopis o mém pokoji.

Matematika

Umím pomocí kružítka sestrojit
trojúhelník, počítám bilandské groše,
umím za pomoci násobilky vynásobit a
vydělit i větší čísla.

Prvouka

Mám přehled, co se děje na polích a
zahrádkách a proč se tak děje. Vím toho z
muzea hodně o ptácích.

Třídní pravidla

Dodržuji třídní pravidla, která jsme si
společně stanovili.

Informace pro rodiče:
Milí rodiče,
- v pátek 12.5. pojedeme na výstavu s programem a průvodcem do Muzea Tišnov – výstava má název Atlas ptáků neobyčejných.
Organizace bude obdobná jako v únoru při minulé výstavě: Vybíráme od každého 60,- Kč – tj. 40,- Kč vstupné + 20,- Kč cesta
tam a zpět linkovým autobusem. 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, pouzdro a vše potřebné do angličtiny
(čtvrtou a pátou hodinu bude výuka).
- 13.5. od 10:00 bude na školní zahradě (za nepříznivého počasí ve sborovně) Férová snídaně NaZemi. Jedná se o
celorepublikový happening na podporu lokálních a fairtradových pěstitelů, jenž se v Deblíně koná již několik let a který pro Vás
nachystají žáci 9. třídy. Přijďte se s námi nasnídat – ochutnat domácí pochutiny z lokálních surovin, dozvědět se něco více o fair
tradu a možná si i trochu zasoutěžit!
- 16.5. se uskuteční skupinové focení naší třídy.
- 26.5. v 16:00 budou oslavy 50. výročí naší školy, kam jste též zváni, neboť i naše děti chystají něco, čím se zde hodlají
„blýsknout“.
- 1.6. cca od 8:25 do 16:00 pojedeme s 5. třídou na školní výlet na Šikland, podrobnosti se včas dozvíte. Celková cena by se měla
pohybovat kolem 300,- Kč.
Děkuji a přeji pěkné májové dny!
Hana Trtílková

Podpis žáka:

Podpis rodiče:

