
41.TÝDENNÍ PLÁN PRO 1.B
6.6.- 10.6.2022

ČESKÝ JAZYK
cíle:

Samostatně si přečtu krátký
text, odpovím správně na

otázku.

Čtení
.

Psaní: velké písmeno
S,Š,L,G.

Pracovní sešit ČJ  2.díl, str.
(vybrané texty a cvičení)

Písanka po str.28

MATEMATIKA
cíle:

Určím, kolik je polovina z
určitého celku.

Počítáme do 20.
Půlíme vzdálenost i čas.

Pracovní sešit M po str.57
(vybraná cvičení)

NÁŠ SVĚT
cíl:

Rozliším, které rostliny a
kteří živočichové se

vyskytují spíš v lese a které
najdu na louce.

Ekosystém les a louka..
Život včely.

Pozorování  v přírodě, různé
hry, CA-ekosystém les a

louka

CO NÁS V TÝDNU ČEKÁ NAVÍC:
- ve středu si napíšeme závěrečnou písemnou práci z čj (diktát,mluvnická část), v

tento den se zúčastníme povídání o včelách a včelařství, program si pro nás
připravila jedna žačka z 9.třídy

- ve čtvrtek 9.6. se fotíme
- v pátek 10.6. máme ve škole den vojenské techniky(zabere nám jen část výuky), v

tento den si děti přinesou knihu do čtenářské dílny.
- v pondělí 13.6. si napíšeme závěrečnou písemnou práci z matematiky.

INFO K FOCENÍ
Děti se mohou fotit po skupinkách. Skupinky je potřeba dopředu domluvit a důležité je, že
kolik dětí je na fotce, tolikrát se fotka tiskne (tolikrát je potřeba zaplatit). Proto se prosím
doma s dětmi domluvte, kolik jste ochotni fotek odebrat (zaplatit). V pondělí bych si
sepsala, kdo s kým by se rád fotil..
CENA foto společné 35,-, foto skupinka 25,-.

DALŠÍ INFO K AKCÍM V ČERVNU
- v úterý 14.6. jedeme na školní výlet. Podrobnější info v samostatné zprávě v

edookitu
- o týden později, v úterý 21.6. od 16:00 pasování prvňáčků na čtenáře
- 23.6. jste všichni srdečně zváni na prezentaci třídních projektů, které se budou

konat v odpoledních hodinách v tělocvičně školy
- ve středu 29.6. rozdáváme vysvědčení, ve čtvrtek 30.6 je ředitelské volno.

Závěrem veliké poděkování rodině Pekárkovým, kteří nám v týdnu poslali rám se
včelím plástem plným medu a časopisy o včelařství, které děti využily na tvorbu lapbooku.
Tento počin mám přišel velmi vhod!:-)

Pohodové dny přeje Jana Šnévajsová


