
TÝDENNÍ PLÁN  20.3.–24.3.2017      
Můj vlastní obrázek pro tento týden :-)

                      
PŘEDMĚT UČIVO

ČESKÝ JAZYK
 

Čeká nás další procvičování vyjmenovaných slov 
po B, L a M – PS – str. 8 a 9.  Uč. str. 66 – 67.
Na kruhu budeme pokračovat ve čtení z našich 
oblíbených knih.
V čítance nás čeká kapitola Ve světě minulém – od 
str. 84.

ANGLIČTINA M. L. + M. Š.  -  Lekce 5, pokračování se slovesem 
HAVE, povídání o hračkách a věcech, které mám. 
R. K. -  My favourite food. 

MATEMATIKA
Opakované půlení. Biland. Uč. Str. 47 a 49.

PRVOUKA
Vznik zemědělství. Usedlý život znamenal řadu

změn. Uč. - str. 54 – 55.

JAK SE MI DAŘÍ
PŘEDMĚT UČIVO SEBEHODNOCENÍ

ČJ

Ovládám a dokážu správně
napsat vyjmenovaná slova po B,

L i po M. Dokážu je vyhledat 
v textu. 

AJ
M. L. + M. Š. -Umím říct, jaké 
věci mám a nemám. Umím se 
zeptat, co má kamarád. 
Napočítám do 20.
R. K. - Umím říct, jaké jídlo 
mám rád, jednoduše si ho koupit.

M
 

Rozumím pojmům ½, ¼, 1/8
 a umím je používat. Samostatně

řeším úkoly z Bilandu.



PRV Dokážu povyprávět o rozvoji
zemědělství v období pravěku 
na našem území i v jeho okolí.

Informace pro rodiče:
 Milí rodiče, děkujeme mnohokrát za Vaši skvělou spolupráci.:-)

 V týdnu před prázdninami jsme si báječně užili vyhlášení výsledků výtvarné soutěže Cesty zvuku, 
které jsme se s naší třídou rádi zúčastnili. Blahopřejeme Ondrovi Petrovi, který nás skvěle 
reprezentoval a získal překrásné druhé místo pro naši školu. Skvělá práce, Ondro! :-) Děkujeme. 

 V pondělí 20. 3.  se zkusíme všichni zapojit do tradiční matematické a logické soutěže 
Matematický klokan. Proběhne pravděpodobně 3. a 4. hodinu. A budeme počítat pro radost. :-)

 V úterý 21. 3. pořádá ŽP tématický den s názvem Jedeme na Nový Zéland. Půjde o den v duchu 
Hobitů a Pána prstenu. Tento den bude probíhat vyučování na 1. stupni  do 12:00. Abychom si 
tento den krásně užili, pokusíme se – dle vlastního uvážení – převléci za oblíbenou postavu z Pána 
prstenů a budeme vyrábět též luk a šípy – jak zní zadání ŽP. Budeme proto do školy potřebovat 
ohebné proutky, motouzky, gumičky a klacíky na výrobu luku a šípů.

 28. 3. v 16:30 jste srdečně zváni na Kavárnu pro rodiče - tentokrát na téma Vašich otázek 
týkajících se  výuky, známkování a slovního hodnocení.

 V pátek 31. 3. od 18:00 se ve škole koná Noc s Andersenem (letos na téma Čtyřlístek). Účastníci 
budou nocovat ve škole a zúčastní se také  programu ve škole a v deblínské knihovně. Programu se
účastní děti, které splní nominaci – děti nominační podmínky znají a s chutí na jejich plnění 
pracují. Nespí tedy celá třída. Nominovaní dostanou přihlášku, kterou bude potřeba vyplnit 
a podepsat od Vás, rodičů. Poplatek za akci je stanoven na  60,- Kč (do tohoto poplatku se 
zahrnují provozní náklady a také je v něm zahrnuto speciální číslo časopisu Čtyřlístek). Akce 
končí v sobotu v 8:00 ráno, kdy si děti vyzvednete. Kromě úboru na spaní je třeba vybavit děti 
dobrotami k večeři, tato se ve škole nepodává.

 V případě, že bude třeba, aby Vaše dítě odešlo z vyučování dříve, bohužel z našich zkušeností 
nestačí tzv. „Avízo“ přes Edookit. Někdy se stane, že se promítne později, popř. nakonec 
z odchodu sejde a avízo se nezruší, nebo pokud je právě ve třídě suplování atd. Z těchto důvodů 
prosíme, abyste v takových případech napsali dítěti také lístek s žádostí o dřívější propuštění 
z vyučování, který odevzdá vyučujícímu. 

 Děkujeme za doplnění zásob papírových kapesníčků a žádáme i nadále o doplnění zásob tekutého 
mýdla na další pololetí. Všem rodičům i dětem, kteří tak již učinili, mnohokrát děkujeme! :-)

Pohodový týden Vám přejí paní učitelky Markéta Šefflová a Romana Srbová. 

Dodržuji třídní pravidla

Co se mi tento týden líbilo

    

                                                                                            

Podpis žáka:………………Rodiče:…………………..Učitel:………………


