TÝDENNÍ PLÁN 15. 5.–19. 5. 2017
Můj obrázek pro tento týden:

¨

PŘEDMĚT

UČIVO

ČESKÝ JAZYK

Úterní TV vysílání bude tentokrát na volitelné téma.
Vyjmenovaná slova po S.
Čteme z oblíbených knih.
Pokračujeme v kontrole Čtenářských deníků.
M. L. + M. Š. L7 – úvod, new vocabulary.
Popis lidí – jak kdo vypadá.
R. K. - My room.

ANGLIČTINA

Rýsujeme kružnici. Závorka má přednost.
Procvičování učiva.

MATEMATIKA

Co potřebují rostliny k životu. Str. 65.

PRVOUKA
JAK SE MI DAŘÍ
UČIVO

PŘEDMĚT
ČJ

Ovládám a dokážu správně
napsat vyjmenovaná slova po S .
Dokážu je vyhledat
v textu. Mám doplněný a pečlivě
vedený Čtenářský deník
připravený ke kontrole.

AJ

M. L. + M. Š. : Umím popsat,
jaké má kdo vlasy.
Popíšu člověka, jak vypadá (je
tlustý, hubený, vysoký, malý...)

Umím se zeptat, kde
se něco nachází, popsat,
kde je jaká věc.
R. K. -

M

Umím rozlišovat kruh a kružnici,
umím je pečlivě a pěkně
narýsovat.
Počítám správně příklady se

SEBEHODNOCENÍ

závorkami a vím, že závorka má
přednost.

PRV

Rozumím tomu a umím popsat,
co potřebují rostliny k životu.

Informace pro rodiče:






Milí rodiče, děkujeme mnohokrát za Vaši skvělou spolupráci.:-)
Focení naší třídy proběhne 16. 5. 2017 - v úterý - dopoledne.
Dne 26. 5. od 16:00 bude probíhat Školní akademie s vystoupením našich dětí. Protože je to
v odpoledních hodinách, vybíráme vyplněné návratky. Také ještě vybíráme 120 Kč na školní výlet
a 200Kč na divadlo. Oba termíny jsou červnové – 1.6. jedeme na představení Svolávám všechny
skřítky! Královna. Do Brna do DHNP a 2. 6. na školní výlet do Velké Bíteše. Děkujeme všem, kdo
už jste obratem návratky vyplnili a akce uhradili. :-) Těšíme se na krásné zážitky.
Ve středu opět vyjedeme na další lekci plavání do Kuřimi.
Pohodový týden Vám přejí paní učitelky Markéta Šefflová a Romana Srbová. 
Dodržuji třídní pravidla

Co se mi tento týden líbilo

Podpis žáka:………………Rodiče:…………………..Učitel:………………

