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ANGLICKÝ JAZYK

MATEMATIKA

NÁŠ SVĚT

  Týdenní plán

    12.04. - 16.04.

PŘEDMĚT CÍL UČIVO

ČESKÝ JAZYK HLÍDÁM SI SPRÁVNÝ SKLON SEŠITU I PÍSMA PÍSANKA 2. DÍL STR. 5-8

 KRATŠÍ SLOVA ČTU JEN OČIMA (JAZYK MEZI ZUBY) UŽ ČTEME A PÍŠEME SAMI STR. 41-43

ČTU SLOVA S PÍSMENKEM f a g SLABIKÁŘ STR. 34-39

POČÍTÁM DO DESETI

SLOVÍČKA (A PEN, A PENCIL, A BAG, A RULER, A PENCIL CASE, A 

BOOK)

POČÍTÁM DO DVACETI TAM I ZPĚT PRACOVNÍ SEŠIT 2. DÍL STR. 31-33

VYSVĚTLÍM, JAK SE CHRÁNIT PROTI ZUBNÍMU KAZU

ZUBY. DĚTSKÝ A DOSPĚLÝ CHRUP. ŘEZÁKY, ŠPIČÁKY, STOLIČKY. 

STAVBA ZUBU. ZUBNÍ KAZ - PREVENCE A LÉČBA. DOKONČENÍ 

CENTER AKTIVIT Z ÚNORA.
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Informace pro rodiče:

V angličtině uzavřeme lekci Pens and Pencils. Ve výuce se zaměříme se na počítání do deseti a otázku: How many?

Vaše paní učitelky Katka Klímová, Verča Pavlíčková a Barča Klíčová

Vážení rodiče, milé děti, opět se setkáme osobně ve škole, i když jen na týden. Další týden budeme opět online a další zase ve škole :-). To je ale blázinec, co? Ale 

vy to zvládnete, protože jste moc šikovní. Už se na Vás ve škole moc a moc těšíme.  

V tomto týdnu budeme kontrolovat všechnu práci, co jste zvládli doma. Takže poprosím o všechny pracovní listy (z offlíne výuky i další) a 1. díl písanky, které 

jste doma vypracovali, abyste přinesli nejpozději do středy 14.4. do školy. 

Tento týden budeme v centrech aktivit dokončovat LIDSKÉ TĚLO z února :-). Tématem jsou naše zuby.

Tématem Tv vysílání bude JEDNO + (PLUS) A JEDNO - (MÍNUS) DOMÁCÍ ŠKOLY. Kritéria hodnocení: děti napíší 2 věty a namalují nebo nalepí obrázek, jak se 

doma/venku učily. Vysílat budeme ve středu. 

Protože se dětem výborně daří psaní, začneme již tento týden psát do písanky perem. Pokud máte pero již zakoupeno doma, děti si je budou nosit od pondělí do 

školy. Pokud pero nemáte, měla by být možnost ho již zakoupit (papírnictví budou od 12.4. otevřená). Co se týká značky, doporučuji, aby si dítě vybralo pero, 

které je mu nejpříjemnější do ruky, dobře se mu drží a líbí se mu :-). Na barvě náplně nazáleží. POZOR - musí to být pero, ne propiska nebo fix!

V pátek poslední hodinu bude probíhat čtenářská dílna. Děti si přinesou knihu, kterou právě doma čtou.

V případě jakýkoliv dotazů nebo nejasností se na mě nebo paní učitelky Verču nebo Barču neváhejte obrátit.
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