
Týdenní plán od 21.11.do 25.11. pro:___________________

UČIVO A MOJE
DOVEDNOSTI

Český jazyk 
literární výchova

sloh

• Národní jazyk, UČ s. 39
• Slovenština, UČ s. 38, slovenština a čeština UČ s. 42-43
• Slovní druhy – předložky UČ s. 44
• Čteme slovenské příběhy – kdo má může donést
• Píšeme srozumitelné SMS zprávy

Matematika • Násobení a dělení, hledání zákonitostí UČ s.38, PS s.26
• Hra NIM – prosím o cca15 knoflíků cca 15 na dítě, pokud máte doma 

přebytek, různé velikosti a barvy vítám UČ s. 39
• Šipkové zápisy, schody, číselný zápis UČ s.40-41, PS s.27

Vlastivěda • Česká rep., zákony, volby, státní symboly UČ s.14-15

Přírodověda • Ekosystémy–myšlenkové  mapy,  práce  s  encyklopediemi,
internetem, vlastní zkušeností

             Anglický jazyk • Opakování frází, určování hodin
• slovní zásoby z okruhu zeleniny a ovoce
• Sestavení vlastního jídelníčku – anglicky – projekt



Moji milí,
      blíží se nám konec listopadu, za chvíli spolu oslavíme opět vánoce. (Třetí a pro mě poslední...)
V tomto týdnu bude Katka a Sára prezentovat svoji otázku, těším se na divadlo, nezapomeňte 
pracovat na svých otázkách a také se občas podívat na učení ve škole. Děkuji Klusákům za velkou
dávku žlutých fólií, ve čtení bylo dobře!
     Rodiče žádám o pozornost níže přiloženému a děkuji za pilné posílání 150,- Kč na planetárium!
Vaše učitelka!  Míša W.

Vážení rodiče,

žádáme Vás o platbu příspěvku Klubu přátel školy Kamarád ve výši 150,- Kč na rodinu, 
kterou prosíme proveďte během měsíce listopadu prostřednictvím dětí u třídního učitele. 

Příspěvky od rodičů budou použity na podporu dětí při školních akcích ZŠ a MŠ Deblín. 
Rozdělení peněz vždy společně se členy KPŠ Kamarád a vedením školy pečlivě zvažujeme. 

Z peněz vybraných od Vás rodičů jsme zajišťovali občerstvení při adventních dílnách, občerstvení 
při prezentacích třídních projektů na konci školního roku 2015/16, přispěli jsme na venkovní 
učebnu. 

Zaplacením příspěvku se automaticky nestáváte členem KPŠ Kamarád. 

Pokud byste o členství měli zájem, prosíme o napsání mailu na kpskamarad@seznam.cz . Budete 
tak mít možnost spolurozhodovat o použití  získaných finančních prostředků a podílet se na 
přípravě akcí. 

Všichni noví členové jsou srdečně vítáni   :-)!!!

za KPŠ Kamarád

Markéta Weiglová
     předsedkyně

mailto:kpskamarad@seznam.cz


SEBEHODNOCENÍ

ČJ

UČIVO
zvládnutí

U Č P N

• Rozliším a uvedu příklad spisovné a hovorové
češtiny:

• předložky poznám:
• Pravidelně doma čtu:

MAT • Dělení již:
• Schody a zápis šipkami i čísly:
• Ve hře NIM jsem:

VL • V  ČR  povím,  kdo  nám  vládne,  jak  se
ustanovuje  parlament,  co  je  ministerstvo,
zákon, vláda a státní symboly:

PŘ • Z  práce  na  projektech  jsem  se  dozvěděl  a
pochopil zákonitosti jednotlivých ekosystémů
( les, louka, pole, rybník):

AJ • Anglicky si objednám a řeknu co jsem měl k
snídani i obědu:

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

podpis rodiče  
                 

podpis žáka    

podpis učitelky


