Týdenní plán od 15.5. do 19.5.2017

Jméno: ______________________________________________________________

Co nás čeká tento týden:

Předmět

Učivo

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po S. PS str. 16-18, učebnice str. 76-79.

Čtení

Tiché čtení s porozuměním, zamyšlení nad otázkami ze čtenářských
kostek.

Psaní

TV vysílání – Tajuplná země – popis země z obrázku (15.5.). Následující
TV vysílání bude Taková normální rodinka – obkreslení dlaně, domalování
obličejů jednotlivým prstům, popis této pětičlenné rodiny a scénka z
jejich života (22.5.).

Angličtina

KOL – My room.
LAU, SEF – Začátek lekce 7, popis osob.

Matematika

Počítáme bilandsky. Čtverec v mříži. Číselný výraz a schody. Jehlan. PS
str. 28-31, učebnice str. 81-84.

Prvouka

Pole živí všechny lidi na Zemi. Pěstujeme jídlo, oblečení a palivo. Učebnice
str. 68-69.

Jak se mi tento týden dařilo:

Předmět

Učivo

Sebehodnocení

Český jazyk

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

Čtení

Umím si tiše číst tak, abych věděl/a, o
čem čtu, umím odpovědět na náhodné
otázky ohledně přečteného.

Angličtina

KOL – Umím se zeptat, kde se něco
nachází, popsat, kde je jaká věc.
LAU, SEF - Umím popsat, jaké má kdo
vlasy. Popíšu člověka, jak vypadá (je
tlustý, hubený, vysoký, malý...).

Matematika

Spočítám bilandské groše, vyřeším úkoly s
šipkami. Vím, co je jehlan.

Prvouka

Mám přehled, co se děje na polích a
zahrádkách a proč se tak děje, vím, co vše
se na poli dá získat.

Třídní pravidla

Dodržuji třídní pravidla, která jsme si
společně stanovili.

Informace pro rodiče:
Milí rodiče,
- 16.5. se uskuteční skupinové focení naší třídy.
- 26.5. budou oslavy 50. výročí naší školy. Od 14:00 bude škola otevřená a přístupná veřejnosti, v 16:00 pak proběhne v
tělocvičně program, kde se každá třída něčím předvede. Jste tedy zváni, i když naše třída nevystoupí přímo fyzicky – budeme
pouštět pásmo animovaných filmů, které děti samy vymyslely, natočily, ozvučily a vůbec od začátku do konce vlastnoručně
vytvořily.
- 1.6. cca od 8:25 do 16:00 pojedeme s 5. třídou na školní výlet na Šikland, po víkendu děti obdrží návratku k vyplnění. Celková
cena by se měla pohybovat kolem 300-400,- Kč (budeme 400 Kč, nevyčerpané peníze posléze vrátíme).
Děkuji a přeji pěkné májové dny!
Hana Trtílková

Podpis žáka:

Podpis rodiče:

