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PŘEDMĚT

MATEMATIKA K.K.

MATEMATIKA L.C.

NÁŠ SVĚT

ANGLICKÝ JAZYK 

(M.L.)

ANGLICKÝ JAZYK 

(E.K.)

Odčítám písemně uč str. 26-29, PS str. 22-23

Umím násobilku do 7 a sčítat/odčítat do 20

Test na násobilku do 7, sčítání a odčítání do 20, 

porovnávání čísel. Tajný vzkaz. Práce s hranoly

Znám symboly českého státu

Česká republika - hlavní město, státní symboly (vlajka, 

znak, hymna)

 Pojmenuju Halloweenské příšerky.     Popíšu 

vzhled člověka. Funpark 1, str. 32-35

Sdělím svoji náladu. Funpark 1, str. 24-27

ČESKÝ JAZYK

trénink hlasitého čtení

Umím zpaměti vyjmenovaná slova po B uč. str. 31-34 (cv.32/3 a 33/3 do sešitu Čj)

Každý den 10 minut čtu

  Týdenní plán

    31.10. - 4.11.

CÍL UČIVO
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Informace pro rodiče:

V matematice si ve středu Katčina skupinka napíše desetiminutovku na násobení a dělení 2-8. 

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

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

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.                                      

Vybíráme 150,- na rodinu jako příspěvek Klubu přátel školy Kamarád. Platbu proveďte buď u třídního učitele nebo úhradou na účet KPŠ 

Kamarád č. ú.: 260545971/0300.

V pátek 11.11. nás opět poctí svou návštěvou svatý Martin. Dílnička ve škole bude probíhat od 15.00, průvod od krtečkové školky vychází v 

17.00. Světýlka s sebou. 

V pondělí 31.10. nás čeká dlabání dýní a strašidelná škola. Děti mohou přijít v kostýmech. Pokud máte možnost poslat dýni a pomůcky ke 

dlabání, budeme rádi. Odpoledne potom můžete přijít od 17.00-18.00 vydlabat a zapálit dýni před školu - viz. zpráva v Edookitu nebo na webu 

školy. 

Vážení rodiče, v tomto týdnu se budeme nadále zabývat v centrech Českou republikou. 
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