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PŘEDMĚT

ANGLICKÝ JAZYK

MATEMATIKA

NÁŠ SVĚT

CÍL

  Týdenní plán

     28.9. - 2.10.

UČIVO

ZAČÍNÁME ČÍST A PSÁT STR. 18-21

HRAJEME SI VE ŠKOLE I DOMA STR. 14-15, 18-20

ČESKÝ JAZYK
PŘEKRESLÍM PODLE VZORU

SLYŠÍM, NA CO SLOVO KONČÍ

U PSANÍ NETLAČÍM NA TUŽKU   UVOLŇOVACÍ CVIKY STR. 7-8

SČÍTÁM DO 6 PRACOVNÍ SEŠIT STR. 16-19

STAVBA STROMU (KOŘENY, KMEN, KORUNA, VĚTVE, LISTY). 

NÁZVY ZNÁMÝCH STROMŮ, JEJICH LISTY A PLODY.VYJMENUJI 3 LISTNATÉ A 3 JEHLIČNATÉ STROMY
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Informace pro rodiče:

                    
Vaše paní učitelky Katka Klímová, Verča Pavlíčková a Barča Klíčová

Ve středu 30.10. opět pokračujeme v Krtkově televizním vysílání. Děti budou povídat o obrázku, který si nakreslí do sešitu. Někteří k němu mohou napsat 

slova nebo větu, pokud to zvládnou. Téma bude tentokrát podzimní: MÁM RÁD PODZIM, PROTOŽE… Už se těšíme na Vaše příběhy :-). 

Tento týden pošlu další nový list na ROBOTOVÁNÍ. Tentokrát si děti mohou některá slova i napsat. Kdo bude chtít a přinese vyplněný list do školy, odměna 

v podobě krtečka ho určitě nemine :-). 

V případě jakýkoliv dotazů nebo nejasností se na mě nebo paní učitelky Verču nebo Barču neváhejte obrátit. Děkujeme za spolupráci a přejeme 

pohodový týden.             

Budeme rádi za jakékoliv společenské nebo naučné hry, které doma nevyužíváte, a za knihy nebo časopisy do třídní knihovničky.  Také uvítáme jakýkoliv 

materiál pro výtvarné činnosti (vlnu, chemlon atd.) a pomůcky do centra Věda a objevy.

Vážení rodiče, 

v minulém týdnu jsme začali pracovat s motivačním systémem krtečků. Děti se ve vyučování opravdu moc snaží a postupně získávají jednotlivé dílky své 

skládací farmy. Seznámili jsme se s písmenkem O a U a naučili se je psát. Stále trénujeme první a poslední hlásku ve slově. V matematice sčítáme do 5 a 

poznáváme číslice 1-3. Žádnému z dětí to nečiní obtíže, což je super. Ve výtvarné výchově a pracovních činnostech jsme vyrazili na hřiště a stavěli mandaly 

z přírodních materiálů (fotky můžete najít na webových stránkách školy). V pátek jsme si povídali o svatém Václavovi. S paními učitelkami děti moc a moc 

chválíme, jak jsou šikovné, snaživé a zodpovědné. 

V pondělí 28.9. slavíme státní svátek svatého Václava. Užijte si volno a uvidíme se v úterý. 

Do Žákovského parlamentu jsme do dohodě ve třídě zvolili Jůlinku Šolcovou a Petříka Sojku. Náhradníci jsou Nelinka Ježová a Honzík Kolbaba. První 

zasedání se koná 2.10. v 7,30 ve sborovně školy. Roušky s sebou. Bližší informace o ŽP najdete na https://www.zs-deblin.cz/o-skole/zakovsky-parlament/

Za výtvarné pomůcky vybíráme 424,- Kč. Prosím o úhradu hotově do 16.10.2020. Předem děkuji.
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