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PŘEDMĚT UČIVO
ČESKÝ JAZYK Zopakujeme a procvičíme si to, co už 

známe z uplynulého týdne – slova – 
slabiky, rýmy. V úterý se budeme věnovat 
našemu dalšímu TV vysílání na téma 
našeho celoročního projektu o chovu 
a ochraně zvířat – ŽIJÍ S NÁMI – 
tentokrát na téma KDE BYDLÍ? – aneb 
připravujeme  hezký domov a chráníme  
životní prostředí našich mazlíčků a  volně 
žijících zvířat. Zamyslíme se společně i nad
kvalitou života zvířat v ZOO 
a v CIRKUSECH. Ve čtení se budeme učit 
pracovat se ČTENÁŘSKÝMI DENÍKY, 
zjistíme, co jsou to bibliografické údaje a 
jak se v nich orientovat, každé z dětí 
představí svoji oblíbenou knihu 
a pokusíme se složit VLASTNÍ 
ORIGINÁLNÍ BÁSNIČKU. 

ANGLIČTINA Ověříme si, jak zvládáme jednotlivé barvy,
jednoduché pozdravy a vyjádření pocitů, 
novým tématem bude POČÍTÁNÍ SE 
ZVÍŘATY, nebudou chybět anglické 
písničky a hry. 

MATEMATIKA Opět nás čekají velice zajímavé slovní
úlohy, autobusy i cvičení s krokovačkami.

Budeme rozlišovat čísla sudá a lichá.
Pokusíme se vytvořit také několik příkladů

pro své spolužáky jako volitelné úkoly.
V učebnici po str. 13.

PRVOUKA Budeme pokračovat v tvorbě modelů
Deblína a Maršova z kartonu – uč. po

 str. 8.



JAK SE MI DAŘÍ
PŘEDMĚT UČIVO SEBEHODNOCENÍ

ČJ Umím pracovat se svým
čtenářským deníkem, vím,
které důležité informace do

něj mám zapsat a jak.
Pokusím se s pomocí

zadaných slov vytvořit
vlastní báseň. Umím

povyprávět kamarádům 
i paní učitelce o své

nejoblíbenější knize. Umím
určit počet slabik ve slově

 i v celé větě a pěkně je
vytleskám.

AJ Umím správně pojmenovat 
barvy ve svém okolí i své 
pocity. Umím správně 
pojmenovat zvířata na 
obrázcích a napočítat do 
10. 

M Sčítám, odčítám a násobím 
do 100, řeším jednoduché 
slovní úlohy, umím 
používat krokovačku, 
vymýšlím autobusy pro své 
kamarády. 

PRV  Vytvářím modely Deblína 
i Maršova z kartonu.

Informace pro rodiče:
 Milí rodiče, děkuji mnohokrát za Vaši skvělou spolupráci a podporu dětí v prvních 

dnech výuky. Prosím ještě ty z Vás, kteří dosud nedodali dětem do třídy kapesníčky,
 o jejich doplnění. Dále prosím ty rodiče, kteří si objednali výkresy a sešity přes školu 
a dosud neuhradili 111 Kč o úhradu částky v tomto týdnu. Děkuji mnohokrát. :-)

 V tomto týdnu – do 23. 9. - také máme termín pro úhradu pracovních sešitů z JČ a M 
v celkové ceně 176 Kč.

 Prosím všechny rodiče, aby s dětmi vybrali linkovaný sešit podle jejich volby jako 
ČTENÁŘSKÝ DENÍK.

 Dále prosím o vybavení dětí 2 sešity č. 512 – tenkými linkovanými. Jeden na diktáty 
a druhý jako SEŠIT POSLEDNÍ ZÁCHRANY – pokud některý sešit zapomenou.

Pohodový týden Vám přejí paní učitelky Markéta Šefflová a Šárka Nagyová. 
Dodržuji třídní pravidla

Co se mi tento týden líbilo

                                                         

Podpis žáka:………………Rodiče:…………………..Učitel:………………


