17. února – 21. února 2020

Pracant
Předmět
ČJ

:_________________________________________________

Probírané učivo
VS po P a slova příbuzná

MAT

přičítání a odčítání jedno a dvojciferných
čísel po jednotkách a s přechodem přes
základ 100

PRV

Lidské tělo - u lékaře

AJ

Domácí úkol
DÚ – UČ str. 75/cv.4
 Vyber správnou možnost
 Přepiš do ČJ D
učebnice str.12cv.3

Test č. 7
Unit 8/Superstars clothes

Domácí úkoly: jsou zadány od pondělí v týdenním intervalu.
V pondělí zadáme, v pátek ráno vybereme.
Děti si mohou vybrat, který den si úkoly zpracují.
Vážení rodiče, vážení žáci,
v měsíci únoru můžete počítat s těmito akcemi:
19. 2. – St – Školní kolo recitační soutěže
19. 2. – St – Karneval v ŠD – téma „Povolání“
24. – 28. 2. – Jarní prázdniny
v měsíci březnu můžete počítat s těmito akcemi:
4. 3. – St – Setkání s odborníkem – Projektová hodinka s dětskou lékařskou MUDr. Karlou Filípkovou
12. 3. – Čt – Keramické dílny
17. 3. – Út – Krajské kolo recitační soutěže v Jindřichově Hradci
18. 3. – St – Předškoláci ve škole
- Den otevřených dveří
27. – 28. 3. – Pá – So – Noc s Andersenem s přespáním ve škole

Sebehodnocení

zvládnutí

učivo



ČJ
umím psát i,í/y,ý po B, L, M ve slovech
umím VS po P
umím psát i,í/y,ý po P ve slovech

MAT

orientuji se v číselném oboru 0-1000, orientuji se na
číselné ose, umím sčítat a odčítat po stovkách, desítkách,
umím přičítat k celým stovkám a odčítat k nejbližší
stovce, umím sčítat a odčítat s přechodem přes základ
100

PRV

Vím, jak se chovat u lékaře, proč k němu musíme chodit,
co je to očkování a recept.

AJ

umím mluvit o oblečení

umím, nepletu se

umím částečně (znám, ale občas chybuji)
umím s pomocí spolužáka nebo učitele
neumím (pletu se)
Týdenní hodnocení učitele:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Co se mi podařilo, z čeho mám ve škole radost? Komu jsem pomohl, koho jsem potěšil?
_______________________________________________________________
Vzkaz (od rodičů i dětí) paním učitelkám:

podpis rodiče

podpis žáka

podpis učitele

