Týdenní plán od 5.6. do 9.6.2017

Jméno: ______________________________________________________________
Co nás čeká tento týden:

Předmět

Učivo

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po V. PS str. 22-24, učebnice str. 84-87.

Čtení

Tiché i hlasité čtení s porozuměním.

Psaní

TV vysílání – Škola snů – vyprávění, které bude mít dvě poloviny: 1. co se
mi líbí, 2. co se mi nelíbí a jak bych to změnil/a (5.6.). Následující TV
vysílání bude Detektivní případ – začátkem týdne se „stane ve škole
zločin“, prozkoumáme okolí školy, abychom našli stopy. Na základě těchto
stop pak sepíšeme, jak se případ stal a kdo je hlavní podezřelý (12.6.).

Angličtina

KOL – Opakování místních předložek a nábytku, Unit 7 - In the street.
LAU – Pokračujeme v popisu lidí, do konce týdne mají děti dodat projekt
na téma PEOPLE - popis čtyř vybraných osob. Dokončíme lekci 7, dočteme
příběh Colin in Computerland a povíme si o našem městě.
SEF - L7 - My friend - description. Popisuji své kamarády. Songs and
Games.

Matematika

Dělení se zbytkem. Barvení stěn krychle. Přestavba. PS str. 35-37,
učebnice str. 89-90.

Prvouka

Louka – to není jen tráva. Opakování. Učebnice str. 70-71.

Jak se mi tento týden dařilo:

Předmět

Učivo

Sebehodnocení

Český jazyk

Umím vyjmenovat řadu vyjmenovaných
slov po V. Správně píšu slova příbuzná k
vyjmenovaným slovům po B, L, M, P, S a V.

Čtení

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

Angličtina

KOL – Umím říci, kde se co v pokoji
nachází, jednoduše někoho popsat.
LAU - Dovedu popsat své členy rodiny.
SEF – Umím popsat svého
kamaráda/kamarádku - jakou má postavu,
vlasy, oči, co má rád.

Matematika

Umím dělit se zbytkem. Vím, z jaké sítě
se dá složit krychle.

Prvouka

Vím , že na louce se dá nají spousta jiných
rostlin a živočichů, než jen tráva.

Třídní pravidla

Dodržuji třídní pravidla, která jsme si
společně stanovili.

Informace pro rodiče:
Milí rodiče,
- do dvou týdnů by měla přijít přesná faktura za dopravu na výlet do Šiklova mlýna – hned vzápětí vrátíme dětem přeplatek za
výlet.
- Závěrečné písemné práce budeme psát: v úterý 6.6. český jazyk (diktát na vyjmenovaná slova a slova příbuzná po B, L, M, P, S,
tvrdé a měkké slabiky, psaní vět, doplňování i/y, hledání slovesa a podstatného jména, určení osoby, čísla, času, pádu, rodu) a ve
čtvrtek 8.6. matematiku (písemné sčítání, odčítání, násobení, indické násobení, rýsování kružnice, přednost násobení, dělení a
závorek).
- 9.6. se zúčastníme akce, která se bude konat na fotbalovém hřišti nad Deblínem – EKOden s Kometou. Cílem této

ekologicko - vzdělávací akce je, aby si děti uvědomily, že není lhostejné, v jakém prostředí žijeme, že není dobré
vyhazovat odpadky jinam, než kam patří a je nutné odpad třídit. Děti společně s odborným ekologickým dozorem a
za doprovodu hráčů “A“ týmu HC Kometa Brno budou zbavovat vybraný les ekologické zátěže. Na účastníky budou
čekat soutěžní stanoviště s různě obtížnými úkoly (většina z nich bude zaměřena na ekologii a část i na hokejové
prostředí Komety Brno), dále přehlídka záchranných složek, podpisová akce „A“ týmu HC Kometa Brno a
doprovodný program. S sebou: svačinu, pití, pevnou obuv, v případě nepříznivého počasí pláštěnku, vědomosti,
soutěžní obal (děti mají předem vybrat 1 ks libovolného obalu, který považují za nepříznivý pro naši přírodu na
„Soutěž o nejzbytečnější obal“). Pozor – akce začíná už v 8:30, je možné, že bude třeba být ve škole tento den
dříve. Pořadatel přislíbil zajistit autobusy od školy na hřiště.
Děkuji a přeji pěkné májové dny!

Podpis žáka:

Hana Trtílková

Podpis rodiče:

