TÝDENNÍ PLÁN - 1. ROČNÍK
Jméno:

týden: 7. 6. - 11. 6. 2021

Informace pro rodiče:
úterý 8. 6. FOCENÍ - pokud budete chtít, aby se vaše dítě fotilo se spolužáky ve skupině, nebo samo, napište, prosím kolik fotek a jakých byste rádi
Společnou fotku budou mít všichni. Pokud někdo chce společných fotek více, dejte také vědět.
středa 9.6. - finanční gramotnost - dvouhodinový výukový program
středa 9- 6. - Galerie - další díl celoškolní hry
Za lanové centrum vybíráme 190,- Kč. Autobus dětem hradí škola.
ČTENÍ

Procvičování čtení s důrazem na porozumění textu

Pracovní listy
PSANÍ

Písanka 3 - písmena Q,q,w,W přepis a opis textu
Písanka 3 strana 12 - 15
Pracovní listy
MATEMATIKA

Procvičování známých prostředí, počítání do 20

PRVOUKA

roční období - léto, zajímavosti v našem okolí

ANGLIČTINA

U4, Lesson 2-3

učebnice str. 31-32
PS str. 28

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Finanční gramotnost
TĚLESNÁ VÝCHOVA

Cvičení v přírodě
VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Projekt - galerie
PRACOVNÍ ČINNOSTI

Projekt - galerie

DOMÁCÍ ÚKOLY:
ČTENÍ

Pracovní list

PSANÍ

PÍSANKA 3 strana 14

MATEMATIKA

Pracovní list

PRVOUKA

Jak jsem to tento týden zvládl?

Hodnocení týdne

Umím
Neumím

ČTENÍ
Čtu text psaný malými písmeny
Čtu celá slova bez hláskování
Rozumím tomu, co čtu
Zvládl jsem všechny čtecí úkoly v samostatné práci
Odpovím na otázky k textu
PSANÍ
Píšu správně všechna malá písmena
Dokážu opsat větu
Napíšu bez chyby diktát
MATEMATIKA
Počítám do 10 bez krokoměru
Počítám do 20 bez krokoměru
Zvládl jsem všechny matematické úkoly v samostatné práci
Rozumím zadání - sám vím, jak mmám počítat
Pracuji samostatně, bez pomoci
PRVOUKA
Dokážu odpovědět na otázky, na které jsme hledali odpovědi ve skupinách

ANGLIČTINA
Umím anglicky pojmenovat členy rodiny

HUDEBNÍ VÝCHOVA
PRACOVNÍ ČINNOSTI, VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Jsem spokojený/á se svou prací
TĚLESNÁ VÝCHOVA
Byl jsem aktivní
JAK SE MI TENTO TÝDEN DAŘILO?

HODNOCENÍ UČITELE:

s pomocí

Umím trochu

Umím

