
Týdenní přehled  

16. 9. – 20. 9. 2019 

Co se budeme učit? 

Čj Opakování z 2.tř. (abeceda, druhy vět, psaní u, ú, ů) 

M Opakování z 2.tř. (pamětné počítání do 20) 

 G - bod 

Aj Colours and numbers – zákl. barvy a čísla (1-10, 12) 

Prv Domov a rodina 

 Co bych měl(a) umět ? zvládnutí učiva 

    

Čj Znám abecedu a umím ji vyjmenovat a 

použít. 

   

 Zvládnu určit ů/ú na zač., uprostřed, na 

konci slova. 

   

M Zvládám pamětné sčítání a odčítání čísel 

do 20 

   

Např. příklady: 6+8, 12-9    

 G – vím, co je bod, umím jej označit    

Aj Znám jednotlivé základní barvy: red, blue, 

brown, green, yellow, white, black 

(orange, pink, grey) 

   

 Umím vyjmenovat čísla 1-10 (12)    

Prv Znám své datum narození, svoji adresu    

 Znám jednotlivé členy rodiny    

 

17.9. „Jizerský potok“ – celoroční projekt Divizny, slavnostní 

zakončení v KVKLI, odchod ze školy v 8.55 hod. 

 

19. 9.  Pov - plavání (1. lekce) 10-11 hod. 

- odchod od školy ve Vesci v 9.O5 hod. 

- nástup do šaten bazénu v 9.45 hod. 

S sebou: plavky, ručník, koupací čepici (hlavně dívky !), dle 

uvážení: plavecké brýle, sprchový gel 

 

2 JÍZDENKY NEBO PRŮKAZKU NA MHD ! 
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