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PŘEDMĚT

MATEMATIKA K.K.

MATEMATIKA L.C.

NÁŠ SVĚT

ANGLICKÝ JAZYK 

(M.L.)

ANGLICKÝ JAZYK 

(E.K.)

Popíšu, jaké hračky  mám a nemám. Funpark 1, str. 52-53

Family: pojmenuju členy své rodiny Funpark 1, str. 42-45

Změřím úsečku přesně na mm uč str. 36-38, PS str. 28-29

Umím násobilku do 9, písemné sčítání, odčítání. 

Poznávám základní geometrické tvary.  

Opakování násobilky do 9. Trénink slovních úloh. 

Poznávání geometrických tvarů. 

Moje rodina Členové širší rodiny, mezigenerační vztahy, rodokmen

ČESKÝ JAZYK

trénink hlasitého čtení
Píšu správně i/y ve vyjmenovaných a 

příbuzných slovech po L uč. str. 42-44 (cv.43/4, 44/3a) do sešitu Čj)

Každý den 10 minut nahlas čtu

  Týdenní plán

    28.11. - 2.12.

CÍL UČIVO
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Informace pro rodiče:

.

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

Vaše Katka Klímová, Lukáš Cahel a Barča Klíčová

Má někdo z rodičů možnost dodat nám do třídy stromeček? Neváhejte se ozvat. Předem děkujeme.

V tomto týdnu dále probíhají triády. 

Čtenářská dílna po dobu plavání nebude. 

Do matematiky budou děti potřebovat ořezanou tužku a pevné pravítko.

Tv vysílání o rodině budeme psát ve škole. 

Ve středu si napíšeme testik na násobení a dělení 2-9 (Katčina skupina).						

V úterý 29.11. pojedeme poprvé plavat.  Děti přijdou do školy s aktovkou, ve které budou mít Čj a M. Dále budou mít batůžek a v něm: plavky, boty k bazénu, osušku, 

hřeben, děvčata s dlouhými vlasy plaveckou čepici a čepici na cestu autobusem zpět.  Plavání bude probíhat vždy v úterý 11.00 – 12.30 hod od 29. listopadu 2022 do 3. 

ledna 2023 (tj. plaveme 29/11, 6/12, 13/12, 20/12, 3/1). Odjezd od školy bude vždy v 10.15 a návrat do 13.15 ke škole. Pokud dítě nebude plavat, zůstává ve škole a 

normálně se učí. 

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.

Vážení rodiče, centra v tomto týdnu budou nadále zaměřena na rodinu. Současně prosím o trénink vyjmenovaných a příbuzných slov po B a L na umimecesky.cz.
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