
Týdenní plán od 24.4. do 28.4.2017

Jméno: ______________________________________________________________

Co nás čeká tento týden:

Předmět Učivo

Český jazyk Vyjmenovaná slova po P. PS str. 10-11, učebnice str. 68-69.

Čtení Tiché čtení s porozuměním.

Psaní TV vysílání – Co se děje pod zemí – pohádka o zvířátkách nebo 
přírodovědný popis (24.4.). Následující TV vysílání bude příběh ze slov 
začínajících na písmeno P (2.5.).

Angličtina SEF – L6 - úvod, new vocabulary. Comics - p. 41. 
KOL – Sebehodnocení vlastních znalostí a dovedností AJ, Road safety, 
Reading a letter.
LAU - Budeme pokračovat v hodnocení (sebehodnotící tabulka, 
přezkoušení z tohoto čtvrtletí), test z lekce 5 a začneme 6. 

Matematika Kruh a kružnice, dělení jako postupné odčítání, válec, opakované půlení 
trojúhelníku. PS str. 20-21, učebnice str. 74-77.

Prvouka Půda – domov rostlin a živočichů. Učebnice str. 66.

Jak se mi tento týden dařilo:

Předmět Učivo Sebehodnocení

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



Předmět Učivo Sebehodnocení

Čtení Umím si tiše číst tak, abych věděl/a, o 
čem čtu a něco si zapamatoval/a.

      

Angličtina SEF - Průběžně se seznamuji s novými 
slovíčky z L6. Umím se zeptat na to, kde 
někdo nebo něco je.
KOL – Umím odhadnout své dovednosti v 
anglickém jazyce a pracovat na tom, co 
mám již umět, ale neumím to. Umím se 
zeptat, zda mohu přejít přes ulici a 
poznat, na co si mám dát pozor. Přečtu 
dopis anglicky a najdu v něm podstatné 
informace.
LAU - Dovedu pojmenovat nábytek v domě
a říct, zda máme dům nebo byt.

      

Matematika Umím přesně narýsovat kružnici, vím, jaký
je rozdíl mezi kružnicí a kruhem, poznám 
válec.       

Prvouka Vím, co je v půdě a jakou úlohu mají 
jednotlivé složky půdy.

      

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

      

Informace pro rodiče:

               Milí rodiče,
- 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, poslední tělocvik bude v pondělí 24.4., poté si mají děti tělocvičný úbor odnést domů –
minimálně na vyprání.) Plavání bude probíhat vždy ve středu 11:00 – 11:45 až do 28.6. Odjezd od školy bude 10:15 a návrat 12:50
ke škole.  S sebou: aktovku s pouzdrem, Čj, Aj, svačinu + pití.  V batůžku na plavání:  plavky, boty k bazénu, koupací čepice
(zejména dívky s dlouhými vlasy), osuška, hřeben a čepice. Pokud ještě některé z dětí nedoneslo zpět vyplněné Prohlášení, je
třeba je již neprodleně vyplnit a donést ještě před docházkou na plavání!
          Děkuji a přeji pěkné  aprílové dny!
                                                                            
                                                                                                                Hana Trtílková

Podpis žáka:                                                                      Podpis rodiče:


