
Týdenní plán od 03.do 07. dubna 2017 pro:____________________

UČIVO A MOJE DOVEDNOSTI

Český jazyk 
literární výchova

sloh

• Dokončení psaní i,y podle vzorů mužského rodu
• opakování vyjmenovaných slov – souhrnně
• čtení  o  historii  –  můžete  si  donést  vlastní  knihy  o

dějinách našich nebo světových (beletrii i naučnou)

Matematika • Rýsujeme dle zadání – nutné je mít vybavení (funkční 
kružítko, tužku č. 3, pravítko s ryskou)

• sčítací trojúhelníky, výstaviště, Biland UČ s. 76
• kombinatorika UČ s. 77, PS s. 22

Vlastivěda • Test – časová osa, první lidé, doba kamenná, bronzová,
železná a jejich znaky, první národy na našem území

• Slované UČ. s. 9-10

Přírodověda • Ústní zkoušení – les UČ s. 24-27

             Anglický jazyk • Opakování slovní zásoby z lekce č. 6
• dny v týdnu – aktivity 
• písemné i ústní opakování 

Moji milí,
opět máme nový měsíc a spoustu práce před sebou. V minulém týdnu se téměř všem
dětem podařilo pracovat na cílech a včas je dokončit i odevzdat. Na tento týden 
mám velký cíl – aby všichni v pátek poznali čas na ručičkových hodinách....

Ve čtvrtek 05.04. budeme mít u nás na návštěvě policii ČR a budeme se učit 
bezpečně a dle platných předpisů pohybovat v silničním provozu i na kole. Je 
vhodné vzít si (pokud je to možné) s sebou do školy kolo a helmu.
 
V pátek 07.04. pojedeme již v 8 hodin autobusem do Tišnova a dále vlakem do Brna.
Sraz ve škole je v 7:45, s sebou vhodný oděv, batoh se svačinou a pitím, pláštěnku, 
dle vašeho uvážení malé kapesné. Pojedeme do vily Löw-Beer, na Výtvarný 
edukační program – Secese ožívá. Cena programu je 40,- na jízdné vybírám 60,-. 
Budeme se pohybovat v MhD v centru Brna a díky dnu Etikety se budeme umět 
pohybovat s noblesou.
Děti mně připravily překvapení ke dni učitelů, když píšu tento plán, voní mi tu v 
prázdné třídě moje nejoblíbenější květiny, moc děkuji a neskrývám dojetí!

Přeji usměvavý apríl! 
                                                     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)

Máš aprílový zážitek, který 
umíš v bodech popsat? 
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