
Týdenní plán od 17.10. do 21.10. pro:________________________

UČIVO A MOJE DOVEDNOSTI

Český jazyk 
literární výchova

sloh

• Vyjmenovaná slova po V, PS s. 31
• Psaní bě/bje, vě/vje, UČ. s. 25-29, PS s. 23
• Společná četba – Lichožrouti, Pavel Šrut
• Básně k podzimu 
• Popis výroby draka

Matematika • Násobení a dělení bez tabulky N UČ s. 23-26
• Rovnice
• Sudá a Lichá čísla
• Pravdivost tvrzení

Vlastivěda • Kraje Česka, práce na projektu 

Přírodověda • Rostliny – plody 

             Anglický jazyk • Procvičování fráze How many brothers/sisters have 
you got? I have got....I haven´t got..... UČ s. 11-12

• Opakování čísla 1-100 říkat i psát
• Komiks

Moji milí,
v tomto týdnu se budeme spolu seznamovat s novým učivem v češtině a moc nám 
přeji počasí na pouštění draka. Dařilo se nám opakovat vyjmenovaná slova i 
násobilku a na všem můžete pracovat i doma. Ve třídě se nám daří spolupracovat
a téměř vždy si umíme naslouchat, přemýšlet a sdělovat si. V pondělí se budeme 
učit v naší venkovní učebně, minimálně 1 hodinu. Doporučuji vhodné oblečení, stále
mě překvapuje jak to tady nahoře fouká.....
Vaše učitelka! Míša W.

Viky s Davídkem
prezentují sv jů
projekt „Koho víc
baví VV nebo
matematika?“



SEBEHODNOCENÍ

ČJ

UČIVO
zvládnutí

U Č P N

• Psaní bě/bje, vě/vje
• Básně k podzimu 
• Popis výroby draka

MAT • Násobení a dělení
• Tvoření rovnic 

VL • Pracuji na projektu o kraji   

PŘ • Rostliny umím rozdělit
• Vím k čemu je květ, list a plod
• Dokážu vyjmenovat různé druhy plodů

AJ • Vím  jak  odpovědět  na  otázku  Who´s  your
mother/sister.....

• Čísla 1-100 anglicky 

U umím, nepletu se
Č umím částečně (znám, ale občas chybuji)
P umím s pomocí spolužáka nebo učitele
N neumím (pletu se)

Co se mi podařilo, z čeho mám ve škole radost? Komu jsem pomohl, koho jsem potěšil?

podpis rodiče  
                 

podpis žáka    

podpis učitelky


