
TÝDENNÍ PLÁN 1.B –13.6.-17.6.2016 

       JMÉNO: ………………………………......................... 

PŘEDMĚT UČIVO 

ČESKÝ JAZYK PŘÍBĚHY VČELÍCH MEDVÍDKŮ 
Knížka J. Kahouna – kapitola 5 Zdravivá 

PSANÍ PÍSANKA  3 –  do strany 29 

ANGLIČTINA ANIMAL FRIENDS 
Pracovní sešit strana 33 

MATEMATIKA OPAKOVÁNÍ  
Učebnice strana 62-63 

PRVOUKA Co jsme se v prvouce naučili 
Učebnice strana 79 

JAK SE MI DAŘÍ 

PŘEDMĚT UČIVO SEBEHODNOCENÍ 

ČESKÝ JAZYK Přepíšu větu psacím 
písmem 

                        

PSANÍ Písmena píšu na řádek, mají 
správný sklon a šířku 

             

ANGLIČTINA Umím anglicky pojmenovat 
3-4 zvířata.  

             

MATEMATIKA Umím sčítat a odčítat do 20 

              

PRVOUKA Prvouka mě bavila 
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INFORMACE PRO RODIČE: 

Milí rodiče,  

ve venkovním prostoru naší školy se buduje velký dřevěný altán, jakožto venkovní učebna. 

Altán nelze hradit z rozpočtu školy (jelikož mají budovy školy a školek i jiné materiální 

potřeby), a proto Vás oslovujeme se žádostí o finanční pomoc. Venkovní učebna bude sloužit 

pro výuka tříd ZŠ, meziročníkové učení, děti z MŠ, ŠD apod.. Za jakoukoli finanční pomoc 

předem děkujeme! 

Chtěla bych touto cestou poděkovat Vám rodičům a dětem za účast na prezentaci našeho 

třídního projektu „Co by bylo, kdyby nebyla voda“.  Děti byly naprosto úžasné, ukázaly, co 

všechno se dozvěděly a naučily. Práce na projektu je hodně bavila a já se těším na další 

spolupráci. 

 Na úterý 14.6. budou děti potřebovat 1-2 ruličky toaletního papíru a LEPIDLO. 
 V úterý 14.6. máme výukový program E-liška, kde budou mít děti možnost zblízka 

pozorovat živé lišče a dozvědí se o něm mnoho zajímavého. 
 Prosím o kontrolu a doplnění omluvenek v ŽK. Děti si doplní hodnocení na straně 33, 

případně hodnocení za měsíc květen (kdo nemá). 
 V pátek 17.6. máme 3.-4. vyučovací hodinu – Záhady přírody – Léto. Děti mají mít 

modré tričko a gumáky. Nejprve bude probíhat vzájemné učení s žáky 9. třídy, 
poslední hodinu „rybářské závody“.  

 Dne 8.6. byla poslední hodina náboženství.  
 Od středy 15.6. do pátku 17.6. bude probíhat sběr papíru. 
 Do středy 22.6. je možno odhlašovat dětem obědy. Po tomto datu to již nebude 

možné. Neodhlášený oběd bude možno vyzvednout v jídelně do 13:00 hodin. 
 Prosím o kontrolu, zda jste uhradili dětem kroužky. Lístečky o platbě dostaly děti, 

kterých se to týká,  do ŽK. 
 Činnost všech kroužků bude ukončena v pátek 17.6. 

 

                          S pozdravem uč. Monika Semerádová 
 

JAK VIDÍM SÁM SEBE 

                                       

 

CO SE MI TENTO TÝDEN PODAŘILO 

 

 

PODPIS ŽÁKA:                                                          RODIČE:  ____________________                



 

 


