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PŘEDMĚT

MATEMATIKA K.K.

MATEMATIKA L.C.

NÁŠ SVĚT

ANGLICKÝ JAZYK 

(M.L.)

ANGLICKÝ JAZYK 

(E.K.)

Vlastnosti látek Látka, Skupenství vody - pevné, kapalné, plynné

Pojmenuju části těla. Popíšu svoje tělo. Unit 4: Head, str. 60-63

 My family tree -vytvořím svůj rodokmen, 

opakuji učivo 3.lekce uč.str. 56-59

Počítám správně se závorkou uč str. 50-51, PS str. 38-39. Pololetní písemná práce. Vypočítám příklady na písemné sčítání a 

odčítání (s přechodem). Zaokrouhluji na 

desítky. Pololetní písemná  práce.

ČESKÝ JAZYK

trénink hlasitého plynulého a srozumitelného čtení
Píšu správně y ve vyjmenovaných a příbuzných 

slovech po B, L, M a P uč. str. 54 (cv.54/5a) do sešitu Čj). Pololetní písemná práce. 

Každý den čtu 10 minut nahlas

  Týdenní plán

   16.1. - 20.1.

CÍL UČIVO
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Informace pro rodiče:

Do matematiky stále potřebujeme ořezanou tužku a pevné pravítko (nejlépe trojúhelník s ryskou).

.

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

Vážení rodiče, v tomto týdnu budeme psát pololetní písemné práce z Čj a M. Náplní práce z Čj bude abeceda, druhy vět, dosud probraný pravopis (velká písmena v názvech, 

ú/ů, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, i/y po měkkých a tvrdých souhláskách, párové souhlásky a probraná vyjmenovaná slova. V matematice na děti čeká násobení a dělní v oboru 

malé násobilky, pamětné i písemné sčítání a odčítání, slovní úlohy, rýsování, čtvercová síť a výpočet obvodu a obsahu pravidelného geometrického útvaru. Český jazyk 

budeme psát v úterý 17.1. a matematiku ve čtvrtek 19.1.

Diktát na pololetní písemku: I když se Tobiáš a Zbyněk občas pobijí, jsou to přátelé. Oba bydlí na internátě. Také zlobili paní učitelku. Ale slíbili jí, že už budou neobyčejně 

poslušní. Pomáhají na statku s dobytkem. Krmí ho zbytky sena.  

Tento týden budou tématem center aktivit vlastnosti látek. Budeme zkoumat zejména vlastnosti vody a její skupenství. Do ateliéru budou děti potřebovat zmizík, budeme 

totiž malovat inkoustem. Předem děkuji za zajištění.

Tv vysílání bude opět v pátek 4. hodinu. Téma vysílání pro pátek 20.1. je libovolné. Kritéria hodnocení: 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. 

Pro procvičování vyjmenovaných slov doporučuji např. www.mojecestina.cz/vyjmenovana-slova, http://www.vyrostu.cz/Hry/český jazyk, 

www.skolakov.eu a další. Prosím o pravidelný trénink formou doplňovaček, diktátů nebo her.

V úterý již proběhne čtenářská dílna. Knihy prosím s sebou. Také čtenářské listy, kdo má. Do pololetí by děti měly mít odevzdané DVA čtenářské listy viz. Edookit. 

Náhradní termín anglického divadla proběhne 9.3.2023. 
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