Týdenní plán

21.1. - 25.1. 2019 1.A
INFORMACE:
O

První bruslení máme za sebou. Dětem se velmi dařilo. Děkuji
rodičům, kteří pomohli s přezouváním. Zájemci na příští týden,
můžete jet s námi busem v 8:45 ze zastávky Jihočeská
univerzita.
PROSÍM zkontrolujte dětem velikost helmy. Některým byla velká
i po utažení. Pod helmou by neměla být čepice (nebo jen tenká).
Děti by neměly mít pletené rukavice.

O Tento týden je změna v systému domácích úkolů.
Zakládáme si svou vlastní třídní knihovničku.
Pokud máte doma dětské knihy, které byste byli
ochotni zapůjčit do naší třídy, budu Vám moc
O vděčný. Kniha bude k dispozici ve třídě všem
dětem k prohlížení a čtení až do konce školního
roku. Kniha musí být podepsaná. V červnu Vám
ji zase pošlu zpět. Předem děkuji.
Sbíráme víčka od PET lahví. Budeme je používat jako pomůcku při vyučování. Předem
děkuji.
Ve středu 30.1. půjdeme do kina na film Čertí brko . Cena je 75 Kč (omlouvám se,
minulý týden jsem mylně napsal jinou částku). Budeme se učit jen první hodinu, proto
O
si děti mohou přinést jen věci na ČJ a penál. Budeme odcházet ze školy cca v 9:00,
návrat z kina je plánovaný na 11:30.
O

O Ve čtvrtek 31.1. bude vysvědčení. Tento den bude normálně probíhat výuka do 11:50.
O V pátek 1.2. budou pololetní prázdniny
O

V týdnu od 4.2. do 10.2. budou jarní prázdniny. !!! kdo si při poslední návštěvě
knihovny vypůjčil knihy, připomínám datum vrácení do 7.2.!!!

O Děkuji za kontrolu a doplnění stavu peněz ve školní pokladně.

Týdenní plán

UČIVO:
Písmenko K,k (pondělí, úterý) a Š,š (středa a čtvrtek)

ČJ

Slabikář: str. 33-38
písanka 2: str. 14, 15, 16

M
PRV

Sčítání a odčítání do 9
Pracovní sešit velký, str. 23-26
Téma: Lidské tělo

DOMÁCÍ ÚKOLY:
kontrola

ČJ

M

O

úterý 22.1.

Přečíst v slabikáři na straně 33 článek "Jedeme na výlet ",
dokázat odpovědět na otázky typu kdo má narozeniny apod.

O

středa 23.1.

PÍSANKA 2, celá strana 12

O

čtvrtek 24.1.

Přečíst v slabikáři na straně 34 článek "Táta jede... ", dokázat
odpovědět na otázky (otázky nejsou nikde napsané, budu vymýšlet).

O

pondělí 28.1.

PÍSANKA 2. celá strana 13

O

pondělí 28.1.

Přečíst v slabikáři na straně 37 článek "U kina je Kamil... "
dokázat odpovědět na otázky.

O

čtvrtek 24.1.

PROCVIČOVACÍ SEŠIT (malý) 2. DÍL, celá strana 10

pondělí 28.1.

PROCVIČOVACÍ SEŠIT (malý) 2. DÍL, celá strana 11

