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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. (He has 

got...), pojmenuju části těla a některé napíšu Unit 4: Head, str. 72-75

Popíšu svoje tělo. uč.str. 61-62

Násobím indicky trojciferná čísla uč str. 54-56, PS 2 str. 6-7. 

Rýsuji ve čvercové síti. Určím obvod a obsah 

útvarů ve čtvercové síti.

Rýsování ve čtvercové síti. Prostorová představivost. Práce 

s geometrickými útvary

Vytvořím myšlenkovou mapu o neživé přírodě

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

nerosty)

ČESKÝ JAZYK

trénink hlasitého plynulého a srozumitelného čtení
Zdůvodňuji správně i/y ve vyjmenovaných a 

příbuzných slovech po S uč. str. 59-61 (cv.59/4a), 60/3) do sešitu Čj).  

Každý den čtu 10 minut nahlas

  Týdenní plán

   30.1. - 3.2.

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

Pro procvičování vyjmenovaných slov doporučuji např. www.umimecesky.cz, 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.

Ve středu si napíšeme diktát na vyjmenovaná slova po B, L, M a P. Pepík byl pilot. Zamiloval se do letušky Katky. Pepík požádal Katku o ruku. Dal jí zásnubní prsten a kytici 

pivoněk. Prsten se krásně třpytil. Katka se čepýřila. Nakonec měli přepychovou svatbu.

V pondělí píše skupinka pana učitele Lukáše opakování z geometrie (bod, přímka, úsečka). Malá opakování budou děti psát každý týden v pátek (krom tohoto, kdy jsou 

prázdniny). 

Tento 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.

Vysvědčení budeme rozdávat v úterý 31.1.2023 poslední vyučovací hodinu - tedy 11.15-12.00. Poté vyučování končí (ve 12.00) a děti mohou jít buď domů nebo do ŠD. V 

pátek 3.2.jsou pololetní prázdniny. 

V úterý proběhne čtenářská dílna. Knihy prosím s sebou. 

Tv vysílání tento pátek nebude - jsou pololetní prázdniny. Užijte si je. Uvidíme se v pondělí 6.2.2023.

Náhradní termín anglického divadla proběhne 9.3.2023. 

Vážení rodiče, rádi bychom Vám poděkovali za Vaše děti, které máme možnost vzdělávat, za skvělou spolupráci s nimi i s Vámi v 1. pololetí a už nyní se těšíme na to druhé. 
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