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14.TÝDENNÍ PLÁN

5.12.-9.12.2022

ČESKÝ JAZYK
Čtu každý všední den
alespoň 10 minut nahlas.
Vymyslím a napíšu k
danému nadřazenému
slovu 3 slova podřazená.

❖ MLUVNICE
Význam slov (slova nadřazená, podřazená,
souřadná, protikladná), upevňujeme druhy
vět

❖ PSANÍ

Písanka 2.díl (po str.9)

MATEMATIKA
Vytvořím číselnou osu do
20, pomocí které změřím
různé předměty ve třídě

❖ Upevňujeme prostředí pavučin, krokování,
řešíme autobus, měříme délku.

❖ PS po str. 37 (vybraná cvičení).

NÁŠ SVĚT

Pomocí korku, špendlíku a
vody se naučím poznávat,
kde je sever.

Vyjmenuji planety, které
jsou letos vidět na zimní
obloze.

❖ Orientace v krajině, směrová růžice.
❖ Obloha v zimě (ve dne i v noci)
❖ Svatý Mikuláš

Další informace:

V pondělí 5.12. se nám po škole budou potulovat čerti s andělem a Mikulášem, pro
první stupeň uspořádají tradiční “čertovský šplh” (2. a 3. vyučovací hodinu), divácky se
zúčastní celá naše třída, ale soutěžit budou jen některé děti.

Na úterý 6.12. si mají děti přinést televizní vysílání. Úkolem je vybrat si jednu z postav
(anděl, čert a Mikuláš), děti mají napsat, proč by chtěly být ve vybrané roli, mohou popsat,
jak by vypadaly nebo co by obnášelo být andělem, čertem, Mikulášem..

Protože nevím, zda si v pátek všechny děti odnesly domů sešity, které jsme si
rozdávali už ve čtvrtek, také protože je v pondělí den, kdy chodí  anděl, čert a Mikuláš,
UMOŽNÍM DĚTEM NAPSAT SI TV VYSÍLÁNÍ NA TOTO TÉMA V PONDĚLÍ poslední hodinu ve
škole.

Ve čtvrtek 8.12. je ředitelské volno, pro děti, které rodiče nahlásili, bude v provozu
družina.  Děti, které ve škole nebudou, mají oběd automaticky odhlášený. Ty děti, které
budou v tento den ve družině, si jej musí přihlásit.

Na pátek si mohou děti přinést vlastní knihu, budeme mít čtenářskou dílnu.

Děkuji za setkání s těmi, kteří ji mají  třídní schůzky za sebou a těším se na ty z vás,
kteří se chystáte.

Pohodové dny přeje Jana Šnévajsová


