
Týdenní plán od 3.4. do 7.4.2017

Jméno: ______________________________________________________________

Co nás čeká tento týden:

Předmět Učivo

Český jazyk Vyjmenovaná slova po M. PS do str. 8, učebnice str. 54-57.

Čtení Přemýšlení o postavě z mé knížky na základě otázek z čtenářských kostek.

Psaní TV vysílání – Příběh na písmeno M (3.4.). Následující TV vysílání bude 
Herbář - o rostlině dle vlastního výběru: kde roste, jak dlouho, zda léčí a 
co, jaký má užitek, jak se pěstuje, její obrázek s popisem... (10.4.).

Angličtina SEF – L6 - úvod, new vocabulary. Comics - p. 41. 
KOL – At the park, vazba Have got, písemné opakování učiva 4. lekce.
LAU - Pracovní sešit, dokončení lekce 5, procvičování číslovek 10 - 30. 

Matematika Písemné násobení trojmístného čísla. Číselný výraz a krokování. Náhoda a 
vývojový diagram. PS str. 13-16, učebnice str. 68-70.

Prvouka Rostliny mohou žít déle než živočichové. Bezpečnost na ulici, povinná 
výbava kola. Učebnice str. 64.

Jak se mi tento týden dařilo:

Předmět Učivo Sebehodnocení

Český jazyk Umím vyjmenovat řadu vyjmenovaných 
slov po M,  správně napíšu také slova 
příbuzná k vyjmenovaným slovům po M.       



Předmět Učivo Sebehodnocení

Čtení Přemýšlím o postavě na základě otázek z 
čtenářských kostek.

      

Angličtina SEF - Průběžně se seznamuji s novými 
slovíčky z L6. Umím se zeptat na to, kde 
někdo nebo něco je.
KOL – Umím pojmenovat některé věci na 
sportování a hraní si venku, říci, že něco 
mám, a zeptat se ostatních, zda to mají i 
oni. 

      

Matematika Ovládám písemné násobení dvoumístného i
trojmístného čísla, vyřeším úlohy s 
krokováním.       

Prvouka Vím, co jsou jednoleté a vytrvalé rostliny, 
jak se ještě rozmnožují. Umím se na ulici 
chovat bezpečně. Vím, jaká je povinná 
výbava jízdního kola.

      

Třídní pravidla Dodržuji třídní pravidla, která jsme si 
společně stanovili.

      

Informace pro rodiče:

               Milí rodiče,
- ve čtvrtek 6.4. bude ve škole Policie ČR, proběhne program ve škole i venku – správné přecházení přes silnici, bezpečnost...
Součástí bude také povídání o povinné výbavě jízdního kola – zde prosím některé z místních dětí, zda by mohlo ten den přijet do
školy na kole a s helmou)...
- Před velikonočními prázdninami (10.-12.4.) budeme psát čtvrtletní písemné práce z matematiky a českého jazyka.
- 13.-17.4. jsou velikonoční prázdniny, hned po nich budou postupně třídní schůzky „ve třech“ (rodiče, učitelé, děti).
- 21.4. se bude konat tradiční Den Země – s úklidem v Deblíně a okolních obcích a opékáním špekáčků.
- Ve středu 26.4. 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 již byly rozdány
dětem, většinou už se mi vrátily od Vás vyplněné. Výcvik se skládá z 10 lekcí. Plavání bude probíhat vždy ve středu 11:00 – 11:45
od 26.4. do 28.6. 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. V batůžku na plavání: plavky, boty k bazénu, koupací čepice (zejména
dívky s dlouhými vlasy), osuška, hřeben a čepice.
- Také už je domluvený výlet, tentokrát pojedeme na „Šikland“ (westernové městečko u Zvole nad Pernštejnem), podrobnosti
včas sdělím. Zatím je jasné, že pojedeme společně s 5. třídou, a sice 1.6., cena bude okolo 300,- Kč (bude zahrnovat cestu,
vstupné, 3-5 atrakcí a oběd).
- Budou opět nácviky na deblínské hody, budeme zjišťovat zájem dětí. Bližší informace budou následovat.
- A ještě jedna prosba – abychom mohli probrat některá témata z geometrie, pokud děti ještě nemají pravítko, kružítko a ostrou
tužku, zda byste je při nejbližší příležitosti mohli vybavit...
          Děkuji a přeji pěkné jarní dny!
                                                                            
                                                                                                                Hana Trtílková

Podpis žáka:                                                                      Podpis rodiče:


