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PŘEDMĚT

NÁŠ SVĚT

ČESKÝ JAZYK

Spočítám nohy plameňákům

Rozeznám zdravé a nezdravé potraviny. Zdravý životní styl - zdravá strava, sport

PS 2 díl str. 18 - 19

Držím správně pero písanka 3. díl str. 4-6

MATEMATIKA

Trénuji počítání bez tabulky Skupina K      PS 2. díl str. 22-25

Skupina V     PS  2. DÍL str. 1

Najdu ve větě sloveso

  Týdenní plán

    28.2. - 4.3.

CÍL UČIVO
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Informace pro rodiče:

Vaše paní učitelky Katka Klímová, Verča Pavlíčková a Barča Klíčová

Vážení rodiče, prosím abyste v rámci domácí přípravy s dětmi trénovali násobilku 2, 3, 4 a 5 zpaměti (bez tabulky). Není nutné, aby ji uměly jako když "bičem 

mrská", ale aby se orientovaly např. opakovaným přičítáním/odčítáním daného čísla (POZOR! netýká se Verčiny matematické skupinky - tam ještě nenásobí). 

Dále připomínám, že je nutné, aby děti každý den 10-15 minut nahlas četly, a to i ve dny, kdy nemají domácí úkol. Jazyk mezi zuby a zavřená pusa stále platí. 

Ti, kteří slabikují, čtou samozřejmě nadále po slabikách. Předem děkuji za spolupráci. 

V úterý 1.3. od 8.25 do 12.00 Vás srdečně zveme na Den otevřených dveří. Můžete se přijít podívat do výuky, prohlédnout nové školní učebny, popovídat si s 

vedením školy…

Ve středu připomínám čtenářskou dílnu - knihy s sebou.

Tématem Tv vysílání bude Můj oblíbený sport. Kritéria hodnocení: minimálně 3 věty napsané psacím písmem, kontrola známého pravopisu a obrázek. Vysílat 

budeme ve čtvrtek 3.3. 

Ve Verčině skupině děti dostanou 2. díl matematiky, ve kterém se začnou připravovat na násobení. Matematiku 1. díl si děti budou nosit také. Budou si 

nadále procvičovat odečítání přes desítku. 

Do center aktivit si děti přinesou každý jeden kus ovoce nebo zeleniny. Budeme si povídat o zdravé výživě a tvořit zdravé svačinky. Předem děkuji.

Prosím o kontrolu pomůcek - dětem chybí pera, nůžky, deničky apod. Také je nutná každodenní kontrola deníčku, zda není domácí úkol. Moc jich nedáváme, 

ale když je, má ho jen asi polovina třídy. :-(
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