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PŘEDMĚT

MATEMATIKA K.K.

MATEMATIKA L.C.

NÁŠ SVĚT

ANGLICKÝ JAZYK 

(M.L.)

ANGLICKÝ JAZYK 

(E.K.)

Sčítám a odčítám písemně uč str. 30-31, PS str. 24, příprava na písemku

Umím násobilku do 8. Umím rozkládat čísla do 

10. 

Opakování násobilky do 8. Opakování rozkladu čísel. 

Příprava na písemku. 

Svatý Martin

Pověst o svatém Martinovi, pečení svatomartinských 

perníčků

    Popíšu kamaráda. Funpark 1, str. 34-37

Popíšu svoji náladu a náladu svých kamarádů. Funpark 1, str. 28-31

ČESKÝ JAZYK

trénink hlasitého čtení
Píšu správně vyjmenovaná a příbuzná slova po 

B

uč. str. 34-37 (cv.34/2 a 35/2 do sešitu Čj), příprava na 

písemku

Každý den 10 minut čtu

  Týdenní plán

    7.11. - 11.11.

CÍL UČIVO
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Informace pro rodiče:

V pondělí budeme péct perníčky na svatomartinskou slavnost. S sebou: kdo má vykrajovátko srdíčka. 

Od pondělí 21.11. budou probíhat triády. Bližší informace a rozpis termínů a časů pošlu v samostatné zprávě. 

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

Ve čtvrtek 10.11. si napíšeme čtvrtletní písemnou práci z matematiky a v pátek 11.11. z českého jazyka. Náplní práce z matematiky bude sčítání a odčítání do 

100, násobení a dělení v oboru malé násobilky, slovní úlohy, písemné sčítání s přechodem i bez přechodu desítky. Lukášova skupina bude mít písemku 

uzpůsobenou probíranému učivu.  V písemce z českého jazyka se zaměříme na pravopis tvrdých a měkkých souhlásek, párových souhlásek, diakritiku, kořen 

slov a řadu vyjmenovaných slov po B.

Diktát pro čtvrletní práci: Klokan dostal v poušti rýmu a šel rovnou ke krejčímu. Pozdravil a řekl: „Pšík!“. Chtěl bych nový kapesník. Sešijte ho ze tří kusů, ať je 

jak stan od cirkusu.

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. Viz. plakátek na stránkách školy nebo v Edookitu. 

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

Vážení rodiče, v tomto týdnu centra nebudou kvůli čtvrtletním písemkám a pečení svatomartinských perníčků. 
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