
Týdenní plán od 28.11. do 02.12. pro:_______________________

UČIVO A MOJE DOVEDNOSTI

Český jazyk 
literární výchova

sloh

• Vzory podstatných jmen UČ s. 46-48
• Dostanete nový pracovní sešit, prosím nosit každý den!
• Hledáme vánoční rým, píšeme přání do nového roku

Matematika • Celá čísla – schody UČ s. 42-43
• Rovnice UČ s. 44-46
• PS s. 29-30

Vlastivěda • Opakování Česká republika
• Mapy a plány UČ s. 17-18

Přírodověda • Potravní vztahy organismů UČ s. 21-22
• Opakování s. 23

             Anglický jazyk • Dokončení lekce č. 3
• Test
• Komiks, doplnění do pracovního listu

Moji milí,
už je to tady! Vánoce, zrovinka v den, kdy píšu tento týdenní plán, děti ráno 
říkaly, že za měsíc už budou....do chystání se všichni těšíme, v práci ve škole 
nepolevujeme, začíná se nám krátit první pololetí, na některých už je znát únava. 
Prosím o stálou podporu v domácí přípravě!
Příští týden bude 5.12. čertovský šplh, již víme naše „šplhouny“ a „šplhačky“, 
další den 6.12. jedeme do Brna, do planetária (cena 150,-).
Děkuji, Vám za příspěvky na KPŠ, ještě můžete posílat 150,- Kč na rodinu a školní 
rok. Příští týdne prezentuje svoji Otázku: Znáte středověk? - Štěpán.
Mějme se krásně!
Vaše učitelka Míša W.

Sára a Ka ka nám dokazují, žeč
mohou být spisovatelky, u itelky,č
.....p ejme jim u všeho jejichř
nehasnoucí úsm v a nadšení!ě



SEBEHODNOCENÍ

ČJ

UČIVO
zvládnutí

U Č P N

• Znám vzory středního rodu:
• Při čtení vím o čem čtu, na otázky odpovím:
• Přání k novému roku vymyslím:

MAT • Po schodoch, po schodoch i s čísly:
• Řešit rovnice:

VL • V opakování učiva o ČR:

PŘ • Zvířata  podle  jejich  potravy  rozdělím  a
vyjmenuji příklady:

AJ • Ve třetí lekce jsem slovíčka a fráze zvládl na:

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


