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Můj obrázek pro tento týden:

PŘEDMĚT UČIVO

ČESKÝ JAZYK
 V úterý nás čeká TV vysílání na téma Velikonoce 

u nás a ještě jedno - na volné téma. Ve čtení se 
budeme nadále věnovat příběhům z dob dávno 
minulých  - tentokrát O Bruncvíkovi. A opět nás 
čeká čtení z našich oblíbených knih. Budeme se 
věnovat rozboru a hodnocení  čtvrtletních 
písemných prací a procvičovat vyjmenovaná slova 
po P.

ANGLIČTINA M. Š. L6 - Conversation. Reading and writing.
M. L.  - Opakování lekce 5 s testem 
a sebehodnocením. Začneme šestou lekci- my flat, 
budeme se učit nábytek.
 R. K.  - Have you got? Games, Road safety,
 Reading a letter.

MATEMATIKA
Kvádr a krychle, rozbor a hodnocení  čtvrtletních

písemných prací. Cyklotrasy. 

PRVOUKA
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. Přinesu

si knihu, kterou právě čtu, abych
s ní seznámil/a spolužáky a paní

učitelky. :-)

AJ M. Š. Ovládám a procvičuji
slovíčka z L6. Umím pěkně

popsat svůj pokojíček 
a konverzuji na toto téma se
svými spolužáky. Pěkně čtu 

z textů z L6.

R.K. Umím  přejít přes ulici,
poznám, na co si dát pozor,

umím přečíst dopis v angličtině 
a najít v něm podstatné



informace.
M.L. Umím pojmenovat věci 

v bytě a ve svém pokoji.

M
 
Umím vyhledal kvádry a krychle
ve svém okolí. Samostatně řeším

cyklotrasy.

PRV Podílím se na jarní výzdobě naší
třídy, znám původ velikonočních

svátků, umím povyprávět 
o velikonočních zvycích a

tradicích v mé rodině.

Informace pro rodiče:

 Milí rodiče, zdravíme vás a děkujeme mnohokrát za vaši skvělou spolupráci.
  Velikonoce jsou za námi  a před námi jsou dva týdny, kdy se společně budeme setkávat 

v rámci třídních schůzek „ve třech.“ Těšíme se na Vás a věříme, že strávíme společně 
příjemné a inspirativní chvíle. :-)

 Do Edookitu jsem vložila zprávu s ranními i odpoledními termíny, které si můžete 
zarezervovat. Termíny – od 18. 4. do 27. 4. 2017.

 V pátek 21. 4. oslavíme společně Den Země. A to úklidem v Deblíně a okolních obcích 
a opékáním špekáčků. Začneme ve třídách v 8:25, pak proběhne zápis dětí do Edookitu. 
Konec akce - podle odjezdu linkových autobusů z jednotlivých obcí nebo po obědě či po 
družině v ZŠ. Děti se zapisovaly, do které obce půjdou uklízet, ve valné většině jsou to jejich 
bydliště. V úterý ve škole obdrží ještě návratky k vyplnění a podepsání od Vás, rodičů – 
ohledně toho, zda se pak budou s vyučujícími vracet do školy (autobusem) atd. S sebou by 
měly děti mít: pracovní rukavice, odpadkové pytle, gumičku nebo provázek, jízdné na 
autobus nebo legitku (pro ,,nedeblínské“, kteří se vrací do ZŠ), obuv a oděv dle počasí, 
svačinu + pití + něco k opékání, doporučuji také kapesníčky a hygienické ubrousky na 
očištění rukou před jídlem. A dále repelent proti klíšťatům. 

 V pondělí 24. 4. se zúčastníme programu brněnského Rezekvítku věnovaného ekologickému 
zacházení s odpady. Vybíráme 70 Kč na žáka.

 Ve středu 26.4. se uskuteční první lekce plavání. Prosíme rodiče, kteří ještě neposlali po 
dětech přihlášku a potvrzení o bezinfekčnosti, aby tak učinili v tomto týdnu. Děkujeme všem,
kteří tak již učinili.

 Také prosíme o vyplnění a doručení návratek  se souhlasem k účasti na školním výletu.
 (V době konání kurzu plavání nebude probíhat tělesná výchova.) Plavání bude probíhat 

vždy ve středu, odjezd od školy bude 10:15 a návrat 12:50 ke škole. První dvě hodiny bude 
probíhat vyučování, a sice čeština a angličtina. S sebou: aktovku s pouzdrem, Čj, Aj, svačinu
s pitím. V batůžku na plavání: plavky, boty 
k bazénu, koupací čepice (zejména dívky s dlouhými vlasy), osuška, hřeben a čepice. 

 V úterý 11. 4. jsme přivítali v naší třídě milou zahraniční návštěvu – anglicky hovořící rodilé 
mluvčí. Děti krásně využily prostor pro konverzaci a dotazy a byla to opravdu nádhera.

 12. 4. 2017 dopoledne proběhla 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. A ačkoli nám pan 
doktor věnoval více než dvě hodiny ze svého času, už nyní máme připraveny další a další 
otázky. Děkujeme mnohokrát nejen panu doktorovi za krásnou besedu a krásné dárečky, ale
také všem dětem i rodičům, kteří nelitovali času a cesty navíc a do školy doprovodili nejen 
své děti, ale také štěňátko Gábinku – rodina Mandersova a Svobodova, fenečku Kikinku – 
rodina Flachsova a překrásné strašilky – rodina Musilova. Děkujeme! A moc si Vaší 
podpory vážíme!:-)

  Mnohokrát děkujeme rodině Zetkových-Krajčových za darované krmivo pro nalezeného 
králíčka Kikinku, který již našel nový domov i za příspěvek na úhradu nezbytné veterinární 



péče. Moc si Vaší podpory vážíme! :-) Všem dětem i rodičům též děkujeme za nevšední 
zájem, solidaritu a podporu všech, kdo k záchraně malé Sisi přispěli. Nicolce Semerádové, 
Merynce Kolaříkové a Oliverkovi Manders za odvahu i obětavost , kterou projevili přímo 
v terénu při záchraně a všem ostatním dětem za laskavé přijetí a péči. Díky Vám všem se 
Sisinka těší dobrému zdraví a užívá naplno nového domova. :-)

 Děkujeme všem rodičům, dědečkům i dětem, kteří přijali naše pozvání na  krátké odpolední 
předvelikonoční setkání – posezení - v rámci naší třídy! Díky Vaší úžasné podpoře a Vašemu 
nadšení nás čekalo krásné setkání a věřím, že „Lov na velikonočního čokoládového zajíčka“ 
se nám stane inspirací pro naše budoucí setkání. A kdo ví? Možná i příjemnou tradicí. :-) 
Děkujeme všem maminkám za zásobu všech neskutečně dobrých pamlsků i za nadšení 
s jakým se do příprav akcí společně s dětmi, tatínky a dědečky pustily. A všem dětem patří 
velký dík za pečlivou přípravu velikonočního Kufru. :-) Zkrátka – moji milí, děkujeme za 
báječné chvíle! :-)

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

Dodržuji třídní pravidla

Co se mi tento týden líbilo

    

                                                                                 

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


