
TÝDENNÍ PLÁN  24. 4. – 28. 4. 2017                                 

Můj obrázek pro tento týden:

PŘEDMĚT UČIVO

ČESKÝ JAZYK
 V úterý nás čeká TV vysílání na volné téma. Ve
čtení se dozvíme, jak rabín Low udělal Golema a

čeká nás krásné nové téma Ve světě objevů 
a vynálezů – v čítance od str. 100. A opět nás čeká

čtení z našich oblíbených knih. Budeme  procvičovat
vyjmenovaná slova po P.

Čeká nás také diktát – učebnice str. 67/ cv. 29.

ANGLIČTINA M. Š. L6 - Reading and writing. Colin in 
Computerland. Sebehodnocení.
M. L.  - Sebehodnocení. Test L5. Začneme L6.
 R. K.  - Sebehodnocení. Road safety. Reading 
a letter.

MATEMATIKA
 Cyklotrasy. Písemné násobení trojmístného čísla.

PRVOUKA
Život rostliny začíná semenem – uč. str. 62.

JAK SE MI DAŘÍ
PŘEDMĚT UČIVO SEBEHODNOCENÍ

ČJ Umím vlastními slovy
povyprávět o Golemovi a jeho

tvůrci. 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 napsat dopis
kamarádovi, ve kterém stručně 
popíšu vybavení svého 
pokojíčku.
 Pěkně čtu z textů z L6.
M. L. - Dovedu říci, zda máme 
dům nebo byt. Dovedu 
pojmenovat nábytek doma.

R. K. Umím odhadnout své
dovednosti v anglickém jazyce 
a pracovat na tom, co mám již
umět, ale neumím to. Zeptat se,



zda mohu přejít přes ulici 
a poznat, na co si mám dát

pozor. Přečíst dopis anglicky 
a najít v něm podstatné

informace.

M
 

Samostatně řeším cyklotrasy.
Řeším příklady na písemné
násobení trojmístných čísel.

PRV Podílím se na jarní výzdobě naší
třídy, umím popsat začátek

života rostliny. Pečuji 
o sazeničky rajčat za okny.

Informace pro rodiče:

 Milí rodiče, zdravíme vás a děkujeme mnohokrát za Vaši skvělou spolupráci.
  Těším se na Vás a Vaše děti v rámci třídních schůzek „ve třech, které nadále pokračují 

v tomto týdnu.“ 
 Děkuji za skvělou spolupráci při volbě termínů v Edookitu. :-) Vše díky Vám proběhlo 

obratem, hladce a bez problémů.
 V pondělí 24. 4. se zúčastníme programu brněnského Rezekvítku věnovaného ekologickému 

zacházení s odpady. Prosíme rodiče, kteří ještě neuhradili platbu  o úhradu 70 Kč na žáka 
nejpozději v pondělí, abychom mohli zaplatit za akci paní lektorce. Všem, kteří již mají 
zaplaceno děkuji za perfektní spolupráci.  :-)

 Ve středu 26.4. se uskuteční naše první lekce plavání. Všechny návratky a všechna potvrzení 
již máme – děkujeme! :-) Žáci, kteří se ze zdravotních důvodů plavání neúčastní, zůstávají ve
škole s paní učitelkou Mgr. Romanou Srbovou.

 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. 


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

Dodržuji třídní pravidla

Co se mi tento týden líbilo

                                                                                 

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




