
Týdenní plán t etí t ídy, která hledá zapomenutá emeslař ř ř

Hercem a here kou je:______________________________________________________________________č

P edm tř ě od 16. do 20. kv tna 2016ě

eský jazykČ Opakování vyjmenovaná slova po Z, ur ujeme slovní druhy, U  s. č Č

98-100, PS, s. 31-33

teníČ Dramatizace vlastního textu, ve st edu nebudeme mít tená skou ř č ř

dílnu, budeme mít p edpremiéru. ř

Matematika T lesa-jehlan a kužel, po ítáme peníze v Bilandu, hledáme více ě č

ešení, U  s. 84-86, PS s. 31-33ř č

Anglický 
jazyk

Nová slovní zásoba z lekce 7, teme p íb h na s. 65, hýbeme se č ř ě

podle pokyn  na s. 66, pracujeme v PS s. 79, 82ů

Prvouka  Jak dlouho mohou žít rostliny, co pot ebují rostliny k životu, ř

vycházka na louku. 

P edm tř ě U ivoč Sebehodnocení 

eský jazykČ Umím už slovní druhy ur ovat č

jako: 
mistr      tovaryš    u eč ň

teníČ Na p edstavení jsem si vedl jako:ř mistr      tovaryš    u eč ň

Matematika V Bilandu bych mohl/a pracovat v
obchod , protože se v jejich ě

pen zích pohybuji jako:ě

mistr      tovaryš    u eč ň

Anglický jazyk Nová sloví ka umí íct i napsat č ř

jako:
mistr      tovaryš    u eč ň

Prvouka Vysv tlím jako................, pro  ě č

n které rostliny vyrostou další rok ě

znovu a stromy poporostou.

mistr      tovaryš    u eč ň



Informace pro rodiče:
* Zvu Vás jménem svým  a Vašich dětí na představení ke Dni matek, děti se připravují již 
třetí týden a těšíme se na premiéru ve středu 18. května u nás ve třídě v 17 hodin. Po 
představení bude následovat volná zábava, bude příjemné něco zakousnout, já peču 
chleba na královský stůl. Pokud přijdou tatínci, babičky, dědečci,....jsou vítáni!
*V pátek prosím o kontrolu plnění dlouhodobého úkolu. Všechny tři témata ještě nemusí 
být hotová, ráda nahlédnu, přispěji povzbuzením.
Mám pro Vás,moji rodiče krátké příběhy, se kterými se rozdělím:
Bylo nebylo, jednou se zvířátka rozhodla, že musí udělat něco převratného, aby se vyrovnala s problémy nového světa – tak 
zorganizovala školu. Byl stanoven učební plán školy, který se skládal ze 4 předmětů. Běhu, šplhu, plavání a létání.
Aby bylo vše jednodušší, tak administrativa dostala také své a vše, tak všechna zvířátka absolvovala všechny předměty.
 Kačer 
Byl výtečný plavec, lepší než jeho učitel, a měl výborné známky i v létání, jenže běhání mu moc nešlo. A protože měl z běhání špatné 
známky, musel zůstávat po škole a omezit i plavání, aby mohl trénovat běhání.
Trénoval tak úporně a dlouho, až mu blány na nohou se opotřebovaly a potrhaly, takže v plavání skončil průměrný. Ale průměrnost byla 
v této škole přijatelná a kromě kačer si s tím nikdo hlavu nelámal. 
Já mám ve třídě děti, co mají nohy na zemi spolu se mnou!

Pokud jste si příběh přečetli: pište, malujte, lepte....
Vaše učitelka! Míša Walsbergerová

Podpis rodi e:                                                                                            Podpis žáka:č


