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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. 

Tvořím otázky se slovesem HAS. Unit 4: Head, str. 72-75

Popíšu obličej svého kamaráda (He´s got...) 

Rozšířím si slovní zásobu na téma tělo. uč.str. 64-67

Počítám se závorkami uč str. 57-59, PS 2 str. 8-9. 

Rýsuji ve čvercové síti. Opakování písemného + 

a -. Rýsování ve čtvercové síti. Prostorová představivost. 

Vím, čim se měří objem, délka, hmotnost, 

teplota a čas. Znám základní jednotku.

Měření objemu, délky, hmotnosti, teploty a času. 

Jednotky. Měřidla. 

ČESKÝ JAZYK

trénink hlasitého plynulého a srozumitelného čtení

Vyjmenuji zpaměti vyjmenovaná slova po V uč. str. 63-65 (cv.64/2a), 65/3a) do sešitu Čj).  

Každý den čtu 10 minut nahlas

  Týdenní plán

   6.2. - 10.2.

CÍL UČIVO
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Informace pro rodiče:

Moc prosím o kontrolu pomůcek do školy. Některé děti nemají čím psát, z kružítek už jsou jen torza, sešity jen některé apod. Předem děkuji. 

.

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 doplňovačku na vyjmenovaná slova po S.

V úterý proběhne čtenářská dílna. Knihy prosím s sebou. 

V pátek 10.2. srdečně zveme na  XIII. školní ples. 

Náhradní termín anglického divadla proběhne 9.3.2023. 

V pátek si všichni napíšeme testík z NSV na neživou přírodu, která byla tématem center v předchozích 14 dnech. 

Všimla jsem si, že některé děti dlouho neprocvičovaly na umimeto. Dávám tam pravidelně úkoly z čj a m, které jim pomocí hry umožňují procvičit probírané jevy. Vzhledem k 

tomu, že škola zakoupila poměrně drahou licenci, je škoda to nevyužít. Navíc zde lze vidět i pokrok, který žák za určitou dobu udělal, nebo v čem opakovaně chybuje.  

V pátek píše skupinka pana učitele Lukáše opakování z geometrie (bod, přímka, úsečka + obsah a obvod útvarů). Malá opakování budou děti psát každý týden v pátek. 

Tv vysílání bude opět v pátek 4. hodinu. Téma vysílání pro pátek 10.2. je Moje oblíbená postava z knihy. 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.

Vážení rodiče, tento týden se v centrech budeme zabývat meřením a vážením. Pokud děti mají doma krejčovský metr nebo digitální kuchyňskou váhu, kterou mohou přinést 

do školy, budeme rádi. 
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