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NÁŠ SVĚT Dokončení třídního projektu - příprava na prezentaci

ČESKÝ JAZYK

Opakuji si na písemnou práci

Třídní projekt

PS 2 díl str. 41 

Zkontroluji si, co jsem napsal/a písanka 3. díl str. 30

MATEMATIKA

Rýsuji rovnou čáru podle pravítka Skupina K      PS 2. díl str. 60-61

Skupina V     pracovní listy

Opakuji si na písemnou práci

  Týdenní plán

    6.6. - 10.6.

CÍL UČIVO
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Informace pro rodiče:

Vaše paní učitelky Katka Klímová, Verča Pavlíčková a Barča Klíčová

Ve středu 8.6. v 10.20 bude probíhat třídní focení. Děti se mohou fotit i po skupinkách, ale je třeba se předem domluvit kdo a s kým. Podmínkou je, že každý 

vyfocený ve skupince si musí skupinkovou fotku odebrat. Lze fotit také sourozenecké skupiny (opět platí stejné pravidlo). Tak s tím prosím počítejte. 

Tv vysílání - poslední v tomto roce - bude mít téma: Na co se těším o prázdninách. Kritéria hodnocení: 4 věty napsané psacím písmem, kontrola probraného 

pravopisu, obrázek.  Vysílat budeme ve čtvrtek 9.6. 

Na školní výlet půjdeme ve středu 15.6. do Usuší. Prosím o vrácení vyplněné přihlášky a uhradu 50,- Kč. 

V pátek 10.6. nás čeká Den vojenské techniky. Přijedou vojenští nadšenci, aby nám předvedli vojenská auta, zbraně a další zajímavé věci. Děti si budou moci 

něco i vyzkoušet. Aktovku s učením prosím s sebou. 

Celý týden si budou děti nosit rýsovací pomůcky - pravítko a ořezanou tužku. Prosím o pravidelnou kontrolu, zda mají. 

Diktát do závěrečné písemné práce: O prázdninách jezdí Kateřina a Václav k tetičce do Jičína. V lese u tohoto města žil podle pohádky loupežník

Rumcajs. Letos chtějí děti poznat jiný kraj. Poraďte jim! Kde je o prázdninách hezky?

Vážení rodiče, tento týden nebudou centra aktivit, protože budeme psát závěrečné písemné práce z ČJ a M. 

Závěrečnou písemnou práci z ČJ budeme psát v úterý 7.6. Jejím obsahem bude diktát na všechny probrané pravopisné jevy, doplňovačka na i/y po tvrdých a 

měkkých souhláskách, pravidlo psaní u/ů/ú, párové souhlásky a probrané slovní druhy (podstatná jména, slovesa a předložky). Písemná práce z M bude 

probíhat ve čtvrtek 9.6. a bude obsahovat sčítání a odčítání do 100, násobení v oboru malé násobilky, slovní úlohy a rýsování úseček daných rozměrů. 

Stránka 2


