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PŘEDMĚT

MATEMATIKA K.K.

MATEMATIKA L.C.

NÁŠ SVĚT

ANGLICKÝ JAZYK 

(M.L.)

ANGLICKÝ JAZYK 

(E.K.)

Popíšu vzhled kamaráda a příšerky. Unit 4: Head, str. 66-69

Test 3.lekce. Úvod do 4.lekce - popíšu svoje 

tělo. uč.str. 60-61

Násobím indicky trojciferná čísla uč str. 52-55, PS 1 str. 40, PS 2 str. 4-5. 

Rýsuji ve čvercové síti. Určím obvod a obsah 

útvarů ve čvercové síti. Rýsování ve čtvercové síti. Prostorová představivost.

Vytvořím myšlenkovou mapu o neživé přírodě

Neživá příroda (voda, vzduch, půda, teplo, světlo, horniny, 

nerosty)

ČESKÝ JAZYK

trénink hlasitého plynulého a srozumitelného čtení

Vyjmenuji zpaměti vyjmenovaná slova po S. uč. str. 56-59 (cv.58/3, 59/4a) do sešitu Čj).  

Každý den čtu 10 minut nahlas

  Týdenní plán

   23.1. - 27.1.

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.

Vaše Katka Klímová, Lukáš Cahel a Barča Klíčová

Děti dostaly v pátek druhý díl PS do M, v tomto týdnu budou nosit oba dva díly. Děkuji. 

V úterý proběhne čtenářská dílna. Knihy prosím s sebou. 

Náhradní termín anglického divadla proběhne 9.3.2023. 

Tento a následující týden bude tématem center aktivit  neživá příroda. Budeme provádět pokusy s vodou a vzduchem. Pokud děti mohou, přinesou si do center dětské 

encyklopedie s tímto tématem. Do ateliéru budou děti potřebovat jehlu s velkým očkem, budeme vyšívat. Předem děkuji za zajištění.

V pátek 27.1. 3. vyučovací hodinu proběhne dobrovolná pěvecká soutěž pro žáky 1. stupně. Zúčastnit se mohou zájemci z každé třídy. Budou mít za úkol zazpívat jednu 

libovolnou píseň. Mohou se i doprovodit na hudební nástroj. Na nejlepší zpěváky v kategorii čeká odměna. 

Tv vysílání bude v pátek 4. hodinu. Téma vysílání pro pátek 27.1. je Co mám rád/a na zimě . 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.

Vážení rodiče, máme po písemkách a musím děti moc pochválit, jak si vedly. Vás poprosím, protože pololetní písemné práce musím zakládat, abyste je podepsali a poslali 

zpět do školy, kde si je Barča od dětí vybere. Předem děkuji za spolupráci.
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