
Týdenní plán od 23.1. do 27.1.2017 pro:______________________

UČIVO A MOJE DOVEDNOSTI

Český jazyk 
literární výchova

sloh

• Opakování  dle  zadání  v  Cílech  na  tento  týden  –  1
pracovní list doplň i,y,í,ý

• V  PS  malý  dokončíme  vzory  podstatných  jmen
ženského rodu do s. 18 včetně

Matematika • Opakování dle zadání v Cílech na tento týden – 1 
pracovní list - vyřeš

• rýsujeme do centimetrové mříže i do sešitu bez linek, 
s sebou kružítko – funkční, pravítko s ryskou, ořezanou
tužku č. 3

Vlastivěda • Půda a zemědělství UČ s. 34-35

Přírodověda • Pole, louka, pastviny UČ s. 42-45

             Anglický jazyk • Lekce č. 5 – nová slovní zásoba 
• na známky čteme text In the town UČ s. 32 (středa)
• orientace na mapě UČ s. 33
• pracovní list věty s There is...There are...
• There aren´t..., There isn´t....

Moji milí,
v tomto týdnu budeme mít část třídy na horách, přejme jim hodně sněhu a zdraví.

• My si  na sníh zajdeme ve středu 25.01. (aktuálně dle počasí),  doporučuji
vrstvené  oblečení,  náhradní  nepromokavé  rukavice,  termosku  s  čajem,
vydatnou svačinu a chuť být spolu venku Na Horní.

• 30. ledna budeme mít „miskohraní“, prožitkový seminář, stále vybírám 50Kč
• 6. února mohou jet děti do Brna bruslit, s sebou vlastní brusle, helma na lyže

a  rukavice,  hradí  se  pouze  náklady  na  cestu  (70,-)  
Mám – Nemám zájem           podpis rodiče:

• Výpis  z  vysvědčení  žáci  obdrží  31.  ledna,  dle  uvážení  a  aktuální  situace
půjdeme opět ven.

• 2. února bude ředitelské volno
• 3. února  pololetní prázdniny

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

Na co si vzpomenu po bobování se třídou: 

podpis rodiče  
                 

podpis žáka    

podpis učitelky


