
MC – 6. týden    (10. – 14. 10. 2022) 

 
V TV se snažíme pořád chodit ven. Prosím, aby děti měly tepláky a bundu nebo mikinu do tělocviku. Aby 
jim nebylo venku zima. 
Druhačky si v průběhu týdne napíší test na ukončení tématu abeceda.  
Třeťačky dostaly domů opravené diktáty a  testy z matematiky a českého jazyka. Prosím o podpis, že jste 
test viděli a vrácení zpět do školy v pondělí. 
Prváčci mají vždy k novému písmenku vlepeny slova na čtení za DÚ. Prosím o čtení slov s vašim 
dohledem. Pokud podepíšete list DÚ, je to pro mě signál, že jste s dětmi četli. Děti si slovo nejdříve 
vyhláskují a pak složí a řeknou celé slovo. Pokud jim sklad slova nejde, řekněte slovo a dítě po vás slovo 
zopakuje. Děti, které již čtou, slovo přečtou rovnou, není nutné, aby slovo hláskovaly.  
 
Nabízím možnost tripartity v termínech: 

 středa 12. 10. 15:30, 16:00hod  

 čtvrtek 13. 10. od 14:00, 14:30hod 
Prosím o domluvu e-mailem, po mém potvrzení, že tripartita platí, se budu těšit na setkání.  
 
Připomínám, že je stále možnost přihlásit děti do kroužku Angličtina hrou. Probíhá každé sudé pondělí u 
nás ve škole od 14 do 16 hodin. Lektorka: Kristýna Horáková. Pokud máte zájem, dejte vědět, 
vyzvedneme dětem přihlášku.  

 
Na webu školy, naší třídy MC jsou vloženy fotky, co se děje ve třídě a na bruslení Také zde najdete 
týdenní plán, kde můžete prokliknout níže zkopírované odkazy na procvičení anglického jazyka pro 
prváčky a druhačky. Třeťačky mají uloženy odkazy na procvičení AJ v google učebně. 
 

Plány angličtina: 
1. ročník: Školní pomůcky, pokyny, barvy. Procvičování na doma:  
https://elt.oup.com/student/letsexplore/level01/picturedictionary/hello/picturedictionary0_01?cc=cz&selLanguage=cs 
https://elt.oup.com/student/letsexplore/level01/picturedictionary/unit1/picturedictionary01_01_01?cc=cz&selLanguage=cs 
https://www.youtube.com/watch?v=zxIpA5nF_LY 
2. ročník: Weather-počasí 
Průběžné ústní zkoušení slovíček z 1.ročníku. Procvičování na doma: 
https://elt.oup.com/student/letsexplore/level01/picturedictionary/?cc=cz&selLanguage=cs 
3. ročník:  U1 Outdoors-nová slovní zásoba, vazba There´s a ... There are.... Nahrávky a odkazy na procvičování slovní zásoby v 
google učebně angličtiny. 

 

Týdenní plán: 
Český jazyk:___________________________________________________________________ 
 
Matematika:___________________________________________________________________ 
 

Další sdělení:  
 
 

Podpis rodičů: 
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