
Týdenní plán od 10.10. do 14.10. pro:________________________

UČIVO A MOJE DOVEDNOSTI

Český jazyk 
literární výchova

sloh

• Vyjmenovaná slova po S, PS. s. 30
• Párové souhlásky Uč. s. 16-17
• Psaní ě/je, Uč. s. 22-23
• Adresa - správné rozvržení, přepíšeme dopis
• Čtenářská dílna ve čtvrtek – svoji knihu

Matematika • Rovnice Uč. s. 22-23
• Násobení a dělení bez Tabulky N
• Opakování - test

Vlastivěda • Kraje naší republiky – projektová práce

Přírodověda • Rostliny – stavba květu a listu

             Anglický jazyk • Family tree – představ svůj rodokmen
• Počítání v AJ
• Nová slovní zásoba, písnička
• Opakování - test

Moji milí,
měli jsme v uplynulém týdnu spoustu nových zážitků, návštěv a výsledkem je 
spokojenost u inspekce i u nás, Vašich učitelů. V tomto týdnu si pustíme draka (v 
den, kdy nebude pršet a budeme mít hotový ocas). Vy začnete s prezentací svých 
projektů, ve čtvrtek 13.11. v páté hodině, tímto zvu Vás rodiče, přijďte se 
podívat, jak umí Vaše dítě předat informace a vystoupit před třídou. Dle 
přiloženého manuálu:
Náš PROJEKT „Otázky čtvrťáků“
DATUM TÉMA - OTÁZKA JMÉNO

6.10. Jací jsme? Míša W.

13.10. Koho víc baví VV nebo matematika? Viky a David

20.10. Proč ptáci létají? Marťa

03.11. Bude se Vám líbit? Maty

24.11. Zkoušeli jste také napsat pohádku? Sára a Kačka

01.12. Znáte středověk? Štěpán

8.12. Znáte tuto hru? Martin a Pavel

15.12. Jak funguje lidské tělo? Eliška

22.12. Znáte toto zvíře? Lukáš

12.01. Jak se množí houby? Olinek

19.01. Jak žijí zvířata? Natka a Áďa

Vaše prezentace by měla zaujmout ostatní, měl/a by si dostatečně s porozuměním a nahlas přečíst 
nebo přednést text, obsažené pojmy budeš umět vysvětlit, pro spolužáky vytvoříš poutavou práci a 
budeš umět svoji práci ohodnotit.
Omezení je časové: 10-20 minut. 
                                                                                             Vaše učitelka Míša W.



SEBEHODNOCENÍ

ČJ

UČIVO
zvládnutí

U Č P N

• Vyjmenovaná slova po S
• Psaní ě/je
• Párové souhlásky
• Osnova příběhu

MAT • Rovnice
• Stočení hadi
• Násobení a dělení bez tabulky N

VL • Ve vlastivědě na projektu o krajích

PŘ • Rostliny a jejich stavbu popíšu a nakreslím s
vysvětlením

AJ • Anglické pojmy pro rodinné příslušníky
• Nová slovíčka 

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


