
Týdenní plán 30. 1. - 2. 2.

Co dělám ve škole? Co po škole doma?

ČJ

PS Vyjmenovaná slova str.
20 - 23, učebnice

str. 55, 56

Vyjmenovaná slova po M,
čteme s porozuměním.

Doporučuji se připravit na
diktát PS VS 19/22b.

Písemně zkouším I,Y po L.

Čtu denně nahlas 10 minut
ve vlastní knize bez psaní.

Na pondělí si donesu do
školy čítanku.

Dodělávám si vše
nedokončené v PS
Vyjmenovaná slova po
str.19.

Donesu do školy ukázat
báseň, kterou jsem si
vybral/a a učím se ji na
soutěž.

M

Učebnice str. 52, 53, 123
PS str. 7, 38

Písemné sčítání a odčítání.
Rovinné útvary, čtverec,
obdélník, obvod čtverce,
obvod obdélníku.

Písemně zkouším
násobení, dělení do 100,
sčítání a odčítání
dvojciferného čísla,
zaokrouhlování na desítky.

Opakuji si násobilku,
písemné sčítání a odčítání,
obvod čtverce.

Ve čtvrtek na geometrii
donést i matematický
čtverečkovaný sešit,
pravítko, ostrouhaná tužka č.
3.

PRV
učebnice str. 50 - 51

Části kvetoucích rostlin. Učím se vyjmenovat 3
zástupce jedovatých rostlin,
léčivých rostlin, kvetoucích,
nekvetoucích a chráněných
rostlin, zeleniny, ovocných
stromů a keřů z učebnice str.
40, 41,45.

VV a PČ Odpadá z důvodu
pololetních prázdnin.



HV Předání výpisu vysvědčení
a hodnocení práce za
pololetí.

Donesu si obal na výpis
vysvědčení.

TV
Komunikace v TV, poučení
o bezpečnosti, atletická
abeceda, úpolové hry.

Donést si cvičební úbor:
tričko, tepláky, tenisky. Po
tělesné výchově si děti nosí
úbor domů.

Milé děti, vážení rodiče,

od 1. 2., středy se učíme dle nového rozvrhu (pondělí, úterý ještě dle starého), rodiče prosím
dohlédněte, že děti mají nachystané pomůcky dle rozvrhu, rozmohl se ve třídě nešvar, že i
jinak vzorní žáci nemají pomůcky na vyučovací hodinu: sešit na prvouku, prožitník a
podobně.

V pátek 3. 2. jsou pololetní prázdniny.

Rozvrh hodin

PO ČJ TV M AJ ČJ

UT ČJ M ČJ HV AJ

STŘ ČJ M PRV TV ČJ

ČT AJ M ČJ PRV ČJ

PA ČJ M ČJ VV PČ


