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PŘEDMĚT

NÁŠ SVĚT

  Týdenní plán

    4.10. - 8.10.

CÍL UČIVO

ČESKÝ JAZYK

Rozeznám druhy vět (oznamovací, tázací, 

rozkazovací, přací). PS str. 13-15

Napíšu správně větu. písanka 1. díl str. 7-9

U sčítacích trojúhelníků najdu více řešení.  Skupina K       PS str. 17-20

Lexikon Lesních skřítků Úvod do třídního celoročního projektu. 

 Skupina V      PS str. 9Rozliším desítky a jednotkyMATEMATIKA
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Informace pro rodiče:

Vaše paní učitelky Katka Klímová, Verča Pavlíčková a Barča Klíčová

V pondělí půjdeme na první Lesní výpravu. Sraz ve škole 8.25, návrat do 12.50. S sebou: sportovní oblečení a obutí, kšiltovku, batůžek se svačinou, pitím a 

pouzdrem, klíče a čip na oběd, příp. repelent.  V případě vytrvalého deště bude akce přesunuta a děti příjdou normálně s aktovkami. 

Vážení rodiče, nadále prosím o každodenní procvičování hlasitého čtení (10 minut) a sčítání a odčítání 20 (kdo zvládne, může i do 30...). 

Téma televizního vysílání bude Jak jsem si užil/a plavání ve Wellness Kuřim. Vysílat budeme ve čtvrtek 7.10. Kritéria hodnocení: 2-3 věty psacím písmem + 

obrázek. 

V pátek jedeme naposledy plavat do Wellnes Kuřim. Děti budou mít aktovku s Čj a M (samozřejmě pouzdro, svačinu, pití, klíče, čip atd.), dále batůžek s 

plaváním. V batůžku budou podepsané plavky, boty k bazénu, podepsaná osuška, hřeben, děvčata s dlouhými vlasy plaveckou čepici a čepici na cestu 

autobusem zpět. Peníze nejsou třeba, nakupovat nebudeme. Kurz probíhá v rámci výuky Tv, omluvení pouze ze zdravotních důvodů. Dlouhodobá omluvenka 

z plavání je třeba od lékaře. Omluvené děti zůstávají ve škole.

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

Do Vv a Pč si děti přinesou listy různých typů a velikostí. Budeme z nich vyrábět obrázky. 

V matematice se letos dělíme na dvě skupiny. Skupina K - s Katkou a skupina V - s Verčou. Děti už vědí, do které skupinky patří :-). 
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