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PŘEDMĚT UČIVO

ČESKÝ JAZYK
 Ve středu  nás čeká TV vysílání na téma Moje 

oblíbená květina. Seznámíme se s vyjmenovanými 
slovy po P. Čeká nás cvičný diktát – uč. str. 57/ 

cv. 14. Ve čtení se vypravíme do podivné vesnice – 
str. 86 a navštívíme spolu s Pedrem zemi Bójů.

ANGLIČTINA L5– dokončení. Procvičování slovesa HAVE, píšeme 
dopis kamarádům.

MATEMATIKA
Zásobník slovních úloh – uč. str. 57. Násobení 

a dělení – procvičování.

PRVOUKA
Soužití a spolupráce potřebovaly pravidla – uč. str. 

58. Příběh vysvobození z otroctví – uč. str. 59.

JAK SE MI DAŘÍ
PŘEDMĚT UČIVO SEBEHODNOCENÍ

ČJ Umím povyprávět kamarádům 
o své oblíbené květině. Znám 

vyjmenovaná slova po P a umím 
je najít v textu. 

AJ Umím povídat o svých věcech, co 
doma mám a nemám. Daří se mi 
samostatně pracovat 
v pracovním sešitě. Dokážu říct 
slova spojená s jarem.

M
 Řeším samostatně slovní úlohy 
ze Zásobníku – str. 57. Násobím 
indickým i klasickým způsobem 



pod sebou.

PRV
Umím popsat pravidla fungování 
starověké společnosti. Rozumím 

tradici svátku Pesach a umím 
povyprávět příběh popisující 
vysvobození Židů z Egypta.

Informace pro rodiče:
 Milí rodiče, zdravíme Vás a děkujeme mnohokrát za Vaši skvělou spolupráci.

 Ve středu 26. 4. 2017 se uskuteční první lekce plavání Vašich dětí v Plavecké škole pí. Hemberové 
ve Wellness Kuřim. (V době konání kurzu nebude probíhat tělesná výchova). K uvolnění z kurzu 
plavání je nutné lékařské vyjádření. Návratky jsme již rozdaly a poslaly po dětech domů 
k vyplnění. Výcvik se skládá z 10 lekcí. Plavání bude probíhat vždy ve středu 11.00 – 11.45 hod. 
od 26. dubna do 28. června 2017. Odjezd od školy bude 10.15 a návrat 12.50 ke škole.
Cena za kurz na jednoho žáka: 400,-Kč za dopravu (kurz zahrnuje dopravu+provozní a mzdové 
náklady v celkové částce 888,80 Kč na žáka, zbytek částky hradí škola). 
Úhradu prosím proveďte na účet školy 213547755/0600 do 31.5.2017. Variabilní symbol najdete 
v žákovské knížce a do zprávy pro příjemce uveďte PLAVÁNÍ. 
S sebou: aktovku s pouzdrem, Čj, M. Plavky, boty k bazénu, koupací čepice, (hlavně dívky 
s dlouhými vlasy), osuška, hřeben a čepice - vše v batůžku. 

 V úterý 28. 3. 2017 bude ve škole probíhat Den etikety. Strávíme ho v příjemné pohodě a
 využijeme příležitosti obléknout se do společenského oblečení. Budeme si povídat o tom, co 
znamená slušné chování pro každého z nás, jak si poradit ve společensky náročných situacích, jak 
je to se zdravením v naší zemi a v okolním světě. Zahrajeme si na módní návrháře a navrhneme 
výtvarně zajímavé oblečení pro vybrané společenské příležitosti.

 28. 3. v 16:30 jste  též 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
zúčastní 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.

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

Dodržuji třídní pravidla

Co se mi tento týden líbilo

    

                                                                                 

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


