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PŘEDMĚT

MATEMATIKA

NÁŠ SVĚT

ANGLICKÝ JAZYK 

(M.L.)

ANGLICKÝ JAZYK 

(E.K.)

Sčítám písemně s přechodem desítky. uč str. 20-23, PS str. 16-18

Znám symboly českého státu

Česká republika - hlavní město, státní symboly (vlajka, 

znak, hymna)

Popíšu člověka. Funpark 1, str. 28-29

Test 1.lekce Funpark 1, str. 20

ČESKÝ JAZYK

trénink hlasitého čtení

Určím kořen slova uč. str. 25-28, PL (cv. 26/3 do sešitu Čj)

Každý den 10 minut čtu

  Týdenní plán

    17.10. - 21.10.

CÍL UČIVO
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Informace pro rodiče:

Příští týden jsou ve středu a ve čtvrtek podzimní prázdniny a v pátek státní svátek. Užijte si volna a odpočinku.

V případě jakýkoliv dotazů nebo nejasností se na mě nebo pana učitele Lukáše nebo Barču neváhejte obrátit.

Vaše Katka Klímová, Lukáš Cahel a Barča Klíčová

Tv vysílání bude opět v pátek 4. hodinu. Téma vysílání pro pátek 21.10. je Naše republika slaví svátek. Kritéria hodnocení: 4-5 vět psacím písmem + kontrola 

pravopisu + obrázek. U dětí, které mají problém se čtením psacího písma, je možné pod to napsat/vytisknout text tiskacím písmem. 

V pátek si napíšeme opakování z našeho světa. Popis směrové růžice (S, J, V, Z, SV, JV, SZ, JZ), orientace v mapě - základní mapové značky - práce s legendou 

mapy, barvy na mapě, vrchol, úbočí, údolí, úpatí. Vše mají děti v sešitu náš svět. 

Ve čtvrtek si napíšeme diktát: Opatrně překroč práh. Ořež si tužky! Našla jsem hříbky a borůvky. Dej si na záda batoh. Našel jsem burský ořech. Seď klidně a 

počítej! Kdy upečeme chléb? Na statku mají velký chlév. 

V pátek 4.11. pojedeme do tišnovského muzea na výstavu Tišnov žije železnicí aneb za vlakem vlak! Sraz ve škole v 8.25, návrat ve 12.00, takže Aj bude. S 

sebou: batůžek s pouzdrem a Aj, svačinu, pití, pláštěnku dle počasí, klíče a čip na oběd. Cena programu je 50,- + 2 jízdenky (2x10,-) nebo průkazka.                                      

Ve středu si opět napíšeme desetiminutovku na násobilku 1-7. Prosím opakujte s dětmi násobení a dělení zpaměti (bez tabulky). 

Vážení rodiče, prosím, aby každé dítě mělo v pouzdře fix na tabulku (nebo dva :-)). Předem děkuji. 

V tomto a následujících dvou týdnech se budeme zabývat Českou republikou, protože se blíží 28. říjen. 

Čtenářská dílna bude vždy v úterý poslední (5.) hodinu. Knihy prosím s sebou! 
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