3. března – 6. března 2020

Pracant : _______________
Předmět

Probírané učivo

Domácí úkol

ČJ

Upevňování všech tvarů dosud naučených
písmen
Čtení textu ve Slabikáři
Písmeno H, h

Slabikář – každý den budeme číst 1 stránku
- každý den ji, prosím, 2 – 3 krát nebo dle potřeby i
vícekrát přečtěte doma a dole na stránce podepište
- probraná stránka i úkoly budou označeny
červeným puntíkem
Je důležité každý den se věnovat čtení!
Také procvičujte psaní krátkých slov – přepis i
diktát.
Předem moc děkuji za spolupráci .
DÚ – písanka – označeno červeným puntíkem

MAT

Početní operace v číselném oboru čísel 0-8,
jednoduché slovní úlohy, procvičování

Úkoly také průběžně zaznamenány červeným
puntíkem v PS, takový úkol by měly děti zvládnout
udělat do druhého dne.

PRV

Město, vesnice, Moje Vlast

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 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 přečíst věty
Umím přečíst slova i v psacím tvaru
Umím psát krátká slova a krátké věty
Znám všechny tvary dosud naučených písmen
Umím přečíst a napsat písmeno H, h

MAT

Ovládám početní operace v číselném oboru čísel 0-8,
zvládám jednoduché slovní úlohy

PRV

Znám svou vesnici, město, vím, jaký je rozdíl mezi
městem a vesnicí, znám základní poznatky ČR

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

