
 TÝDENNÍ PLÁN 2 

  11.9. – 15.9. 2017                       

Český jazyk Opakování – vyjmenovaná slova a slova příbuzná. Opakování v pracovním sešitě str. 3-4. Diktát slov vyjmenovaných a příbuzných.
Úkol do TV vysílání 18.9.: Co dělá můj pokoj, když odejdu do školy.

Matematika Opakování – PS str. 6-8, UČ str. 5-10.
Desetiminutovka na násobení a dělení do 100.

Náš svět Příroda a lidé. Příroda živá a neživá - PŘ str. 5-6. Malá kapitola o čase. Doba kamenná – VL str. 4-5.

Anglický jazyk LAU - Lekce 8, popis lidí a oblečení, přivlastňování. 
KOL - Popisování osob.

Informace pro 
rodiče

Milí rodiče,
- jak jistě víte, od 9.9. jsou změny v dopravě díky opravám komunikací v Deblíně. Budeme během týdne zvykat a zjišťovat, jak vše 
bude vlastně probíhat, takže i druhý týden v září zřejmě nebude nouze o různá zpoždění či zmatky.
- Ve středu 13.9. proběhne hromadná třídní schůzka v jednotlivých třídách. Pokud se někdo z pracovních důvodů (nebo již zmíněných 
dopravních komplikací) nebudete moci dostavit, sepíšu projednávané body a informace do mailu.
- Chtěla bych Vás také opět pozvat ke členství v KPŠ Kamarád – roční příspěvek je 150,- Kč/rodina.
- Minulý rok si děti zvykly, že ve středu býval diktát, to tedy zachováme, dále by přibyla každé úterý matematická pětiminutovka 
(testování násobení, dělení, počítání pod sebou).
- Do rozvrhu přibyl předmět pod názvem „Náš svět“ - jedná se o spojení předmětů vlastivěda a přírodověda. V zimě bychom se učili o
dějinách a vůbec o České republice, nyní brzy na podzim a pak na jaře, kdy se dá chodit ven, zase spíše o přírodě. Předměty jsou 
spojené právě proto, abychom mohli tato témata kombinovat a probírat v době, kdy je to vhodnější.
- Dětem zatím ještě chybí učebnice do ČJ, které se díky administrativní chybě musely ještě přeobjednávat.
- V pátek 15.9. jedeme na plavání – informace jste již dostali. Bohužel díky objížďkám nám plavání a cesta zaberou čtyři vyučovací 
hodiny, návrat bude až kolem 13:30. Obědy by děti stihnout měly (vydávají se do 14:00), podle mých informací snad následně stihnou
i autobusy domů. Uvažuji o tom, že bych dávala dětem někdy v týdnu větší úkol, abychom trochu dohnali ztrátu hodin.
Po dobu plavání nebudou tělocviky ve škole. Jednu tělesnou výchovu máme mít ve středu, místo ní bude matematika s paní učitelkou 
Kloubovou. Ta má mít v naší třídě tělocviky a také učí na druhém stupni matematiku. Děti už ji znají a myslím, že ji mají rádi.
- Letos jsme zavedli žákovský deník – sem si děti budou vlastnoručně psát témata k sebehodnocení a zároveň k danému týdnu 
poznámky, sdělení a úkoly. Omlouvání je i nadále třeba přes Edookit.



Děkuji a přeji příjemné babí léto!
                                                                          Hana Trtílková


