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MATEMATIKA

NÁŠ SVĚT OBYVATELÉ LESA - OPAKOVÁNÍ

POZDRAVÍM A ŘEKNU, JAK SE JMENUJI HELLO, GOOD BYE, I´M             

SPOČÍTÁM SPRÁVNĚ NEJMÉNĚ 1 AUTOBUS PRACOVNÍ SEŠIT 2. DÍL STR. 49-51

POJMENUJI 5 ZVÍŘAT, KTERÁ ŽIJÍ V LESE

PŘEDMĚT CÍL UČIVO

ČESKÝ JAZYK PŘEPÍŠU TISKACÍ PÍSMO DO PSACÍHO PÍSANKA 2. DÍL STR. 29-32

PÍSMENA ČTU JEN OČIMA, NAHLAS ŘÍKÁM CELÉ 

SLOVO UŽ ČTEME A PÍŠEME SAMI STR. 60-63

ČTU DI, TI, NI SLABIKÁŘ STR.58-61

  Týdenní plán

    24.05. - 28.05.
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Informace pro rodiče:

Vaše paní učitelky Katka Klímová, Verča Pavlíčková a Barča Klíčová

V anglickém jazyce budeme opakovat učivo, které jsme doposud probrali. Tento týden si připomeneme obyvatele Happy House a procvičíme si pozdravy a 

představování.

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

Pokud bude epidemiologická situace nadále příznivá, rády bychom s dětmi koncem června vyrazili na školní výlet. Na začátku školního roku jsme se domlouvali s 

MŠ, že bychom navštívili ZOO Jihlava. O tom, zda to bude možné, Vás budeme informovat. 

Vážení rodiče, děti se na školu adaptovaly výborně :-). Občas se nám sice vyskytne nějaká tahanice nebo hádka, ale vždy se snažíme celou věc prodiskutovat a 

domluvit se, jak postupovat dál. Učíme děti, aby se nejprve problém snažily vyřešit smírně samy a teprve, pokud se to nedaří, zasahujeme my dospělí. Kdybyste 

přesto měli pocit, že děti řeší mezi sebou nějakou potíž, o které my nevíme, budeme rády, pokud nás budete kontaktovat. 

Deváťáci prvňáčkům pod vedením paní učitelky Verči natáčejí čtení do ouška. My jim na oplátku natočíme krátké video, složené ze vzkazů, které budou psát a 

číst jako Tv vysílání. 

Téma televizního vysílání je VZKAZ PRO DEVÁŤÁKA. Kritéria hodnocení: děti napíší 2 věty pro svého patrona z 9.třídy a namalují obrázek. Vysílat budeme ve 

středu 26.5.

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