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29.9.-2.10.2020                                                                Jméno: 29.9.-2.10.2020                                                                Jméno:
BRADVICKÝ STUDIJNÍ PLÁN BRADVICKÝ STUDIJNÍ PLÁN

Rodný  Jazyk
Opakování z 2.ročníku, diktát na zkoušku. Znáš druhy vět a víš co za nimi psát?

Rodný  Jazyk
Opakování z 2.ročníku, diktát na zkoušku. Znáš druhy vět a víš co za nimi psát?

Druhy vět, slovo, slabika, SLOVESA Dokážeš doplnit správně y/i? Druhy vět, slovo, slabika, SLOVESA Dokážeš doplnit správně y/i?
Uč.: 11-14, PS:5-6, Pís.:5-6 Víš co nám říká sloveso? Uč.: 11-14, PS:5-6, Pís.:5-6 Víš co nám říká sloveso?

Hadí   Jazyk
Školní potřeby, barvy. Spojím slovo a obrázek?

Hadí   Jazyk
Školní potřeby, barvy. Spojím slovo a obrázek?

 Uč 6-7,ps:6-8 Opíši správně slovo?  Uč 6-7,ps:6-8 Opíši správně slovo?

Gringotovo
Násobení a dělení 2,3,4 a 5 – test. Násobení 6. Umíš násobilku 2, 3, 4 a 5?

Gringotovo
Násobení a dělení 2,3,4 a 5 – test. Násobení 6. Umíš násobilku 2, 3, 4 a 5?

G: druhy čar, bod, přímka, úsečka a její délka. Znáš řadu násobků 6? G: druhy čar, bod, přímka, úsečka a její délka. Znáš řadu násobků 6?
počítání Uč.:10-14, PS:4-5 Narýsuješ bod,přímku,úsečku? počítání Uč.:10-14, PS:4-5 Narýsuješ bod,přímku,úsečku?
Kouzelná Škola a její okolí na plánku Popíšeš cestu do školy? Kouzelná Škola a její okolí na plánku Popíšeš cestu do školy?
příroda Uč.:8-9, PS:4-7 Dokážeš vyrobit mapu této cesty? příroda Uč.:8-9, PS:4-7 Dokážeš vyrobit mapu této cesty?

Hodnocení: U=umím, Č=částečně, P=s pomocí, N=neumím Hodnocení: U=umím, Č=částečně, P=s pomocí, N=neumím
Bradavický   Zpravodaj Bradavický   Zpravodaj

Krásný týden z  Bradavické školy. Tento týden bude v pátek zkrácena výuka do 10:45 z důvodu Krásný týden z  Bradavické školy. Tento týden bude v pátek zkrácena výuka do 10:45 z důvodu
konání krajských voleb. Na oběd půjdou všichni žáci s třídním učitelem a po té budou předáni konání krajských voleb. Na oběd půjdou všichni žáci s třídním učitelem a po té budou předáni
do družiny. Vyzkoušíme si napsat diktát a opakování násobení 2,3,4 a 5. Vytvoříme si mapu školy, do družiny. Vyzkoušíme si napsat diktát a opakování násobení 2,3,4 a 5. Vytvoříme si mapu školy,
cesty do školy – první úkol kolejí. cesty do školy – první úkol kolejí.

Hulák  z domova (vzkaz od vás) Hulák  z domova (vzkaz od vás)

Domácí studium kouzel Domácí studium kouzel
Dú:                                                                                Dú: Dú:                                                                                Dú:
Dú:                                                                                Dú: Dú:                                                                                Dú:
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