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PŘEDMĚT

NÁŠ SVĚT

PS 2 díl str. 14-15

Píšu přesně na řádku písanka 2. díl str. 30-32

MATEMATIKA

Počítám s penězi Skupina K      PS 2. díl str. 16-19

Skupina V     PS str. 32, 50

ČESKÝ JAZYK

Odčítám s přechodem přes desítku.                  

Měřím milimetry 

Pojmenuji a ukážu 10 částí lidského těla. LIdské tělo. Jeho části, důležité vnitřní orgány a smysly.

Hlídám si pravopis (i/y, ú/ů, dě, tě, ně, bě, pě, vě, 

mě, velká písmena, .?! za větou). 

  Týdenní plán

    14.2. - 18.2.

CÍL UČIVO
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Informace pro rodiče:

Ve středu připomínám čtenářskou dílnu - knihy s sebou.

Vaše paní učitelky Katka Klímová, Verča Pavlíčková a Barča Klíčová

V pondělí 21.2. bude probíhat třídní kolo recitační soutěže. Všechny děti se naučí básničku o minimálně 2 slokách. Nabídku básniček jim dám v pondělí, ale 

mohou si vybrat i jinou libovolnou báseň. Těšíme se na skvělé recitační výkony. Vítězové postoupí do školního kola, které se uskuteční 24.2.

V případě, že by bylo v pátek příliš teplo a bruslit by se už nedalo, vyrazili bychom na prohlídku Tišnova. Sraz i návrat by se neměnil, jen místo bruslí by děti 

měly batůžky.  Ve čtvrtek Vás budu aktuálně informovat, která varianta je platná.  Děkuji za pochopení. 

Vážení rodiče, doufám, že tentokrát už to klapne ;-). V centrech aktivit se budeme následující měsíc zabývat lidským tělem, péčí o ně a zdravým životním 

stylem. Pokud děti mají doma a mohou si přinést nějaké zajímavé knihy nebo jiné pomůcky k tomuto tématu, budeme moc rádi. 

Ve čtvrtek si napíšeme testík na dny v týdnu, měsíce v roce, roční období a hodiny.

Tématem Tv vysílání bude popis sama sebe. Kritéria hodnocení: postup podle osnovy nalepené v sešitě (nebo níže), souvislé věty napsané psacím písmem, 

kontrola známého pravopisu a obrázek. Vysílat budeme ve čtvrtek 10.2. 

Osnova popisu: 1) jméno a věk, 2) postava - výška, typ, 3) hlava - vlasy, oči, nos, ústa..., 4) další důležité/nápadné znaky, 5) oblečení, 6) mé zájmy a koníčky

V pátek 18.2. pojedeme opět bruslit na kluziště do Tišnova od 9.00 do 10.15. Sraz bude v 8.00 na zastávce autobusu v Deblíně. Děti, které jedou ze směru 

Bítýška, mohou v autobusu zůstat, my přistoupíme. Návrat bude autobusem v 11.36 z Tišnova, výuka končí dle rozvrhu. Děti z Tišnova mohou přijít rovnou na 

kluziště u ZŠ Smíškova v 8.55 a po skončení bruslení mohou jít domů (v doprovodu nebo sami s lístečkem) nebo jet zpět do školy na oběd a do ŠD. S sebou: 

brusle (kdo nemá, lze brusle zapůjčit na kluzišti, ale je málo kusů a spíše větší čísla), sportovní oblečení a čepici, teplé rukavice (klidně dvoje), svačinku a pití. 

Klíče a čip pro děti, které se budou vracet do školy. Cena bruslení je 20,-, doprava 10,- (děti z Tišnova dopravu neplatí). Penízky budeme vybírat do čtvrtka 

17.2.
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