
TÝDENNÍ PLÁN  10. 4. – 12. 4. 2017                                 

Můj obrázek pro tento týden:

PŘEDMĚT UČIVO

ČESKÝ JAZYK
 V úterý nás čeká TV vysílání na téma Velikonoce 

u nás. Ve čtení se budeme nadále věnovat příběhům 
z dob dávno minulých a čtení z našich oblíbených 
knih. Budeme procvičovat vyjmenovaná slova po P.

ANGLIČTINA L6 – Conversation. Easter.
Konverzace s rodilými mluvčími – v úterý 4. hodinu. 
:-)
 

MATEMATIKA
Násobení a dělení – procvičování.

PRVOUKA
Velikonoční tradice a zvyky - shrnutí. Jarní příroda.

JAK SE MI DAŘÍ
PŘEDMĚT UČIVO SEBEHODNOCENÍ

ČJ Umím vlastními slovy 
povyprávět o oslavách 

velikonočních svátků v naší 
rodině. Umím 

v textu vyhledat vyjmenovaná 
slova po P a správně je zapsat.

Mám hezky obalený 
a pěkně upravený sešit. 

AJ Seznamuji se postupně se 
slovíčky z L6. Umím pěkně 

popsat svůj pokojíček 
a konverzuji na toto téma se 

svými spolužáky.
Umím přivítat rodilé mluvčí a 
představit se a povyprávět o 

sobě.

M
 

Samostatně řeším úlohy na 
násobení (indickým i klasickým 

způsobem) i dělení.



PRV Podílím se na velikonoční 
výzdobě naší třídy, znám původ 

velikonočních svátků, umím 
povyprávět o velikonočních 

zvycích a tradicích.

Informace pro rodiče:

 Milí rodiče, zdravíme vás a děkujeme mnohokrát za vaši skvělou spolupráci.

  Velikonoce se blíží a před námi jsou už jen tři školní dny před prázdninami. Čeká nás 
opakování učiva i příjemná setkání a odpočinek. :-)

 Čtvrtletní písemné práce z JČ a z M napíšeme v termínech úterý 11. 4. a ve středu 12. 4. 
2017. V prvním a druhém  týdnu po Velikonocích budou probíhat třídní schůzky ve třech – 
i s Vašimi dětmi – můžete již přemýšlet, která hodina a den by Vám nejlépe vyhovovaly a dát 
vědět. Do edookitu vložím zprávu s ranními i odpoledními termíny, které si můžete 
zarezervovat. Termíny – od 18. 4. do 27. 4. 2017.

 V pondělí se zúčastníme  besedy realizované v rámci protidrogové prevence na naší škole.

 V úterý 11. 4. přivítáme v naší třídě milou zahraniční návštěvu – anglicky hovořící rodilé 
mluvčí. Děti budou mít prostor pro konverzaci a dotazy.

 12. 4. 2017 dopoledne proběhne druhá část besedy dětí s naším oblíbeným panem 
veterinářem MVDr. R. Fol´varským – děti si připravily spoustu nových a zajímavých dotazů 
na téma welfare zvířat v rámci našeho celoročního projektu Žijí s námi.

 Srdečně Vás všechny zveme na krátké odpolední předvelikonoční setkání – posezení - 
 v rámci naší třídy, které se uskuteční ve středu 12. 4. od 16:30 v prostorách 3. B i venku – 
pokud nám bude počasí příznivě nakloněno. Jste srdečně zváni i s Vašimi  dětmi. Vstupným 
na akci je jeden čokoládový velikonoční zajíček. :-) Jakékoli výrobky z vlastní velikonoční 
kuchyně vítány, včetně receptů. :-) Věříme, že – budou – li chtít, pomohou nám tatínci 
i dědečkové uplést velikonoční pomlázku, abychom na prázdniny odcházeli v dobré náladě 
a vybaveni. :-) Těšíme se na Vás! :-)

  Připomínám, že 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 byly dětem 
rozdány a děkujeme všem, kteří již jejich první část poslali nazpět.
 Potvrzení o bezinfekčnosti dětí úplně postačí dodat po Velikonocích – aby nebylo příliš 
staré. 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.

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



Dodržuji třídní pravidla

Co se mi tento týden líbilo

    

                                                                                 

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


