
Týdenní plán od 18.04. do 21.04.2017 pro:____________________

UČIVO A MOJE DOVEDNOSTI

Český jazyk 
literární výchova

sloh

• Slovesa – jejich podoby a pravopis UČ s. 84-87
• PS zelený s. 60-61, dle zadání v Cílech procvičování již

probraného učiva 
• Co jsou pro mě velikonoce? 

Matematika • Zápis do grafu – počet písmen ve slovech UČ s. 79,
• Kombinatorika – procvičování UČ s. 79-80
• Sčítání, odčítání, násobení, dělení – klasické příklady 

ústně, písemně, skupinově i samostatně

Vlastivěda • Zkoušení  –  ústní  České  země  v  pravěku,  stěhování
národů, Sámův kmenový svaz, naše nejstarší minulost
v pověstech UČ s. 5-11

• Velkomoravská říše UČ s. 13

Přírodověda • Louka a pastviny UČ s. 34-36

             Anglický jazyk • Nová slovní zásoba lekce č. 7
• Měsíce, dny v týdnu, čas UČ s.44-47

     Moji milí,
     po odpočinku se dáme do finiše. Čeká nás shrnutí společné práce v tomto čtvrtletí, kdy jsem 
začala pociťovat velké zadostiučinění, že moje práce se třídou i jednotlivci má smysl a nese, 
kupodivu na jaře, své ovoce. Písemná opakování v ČJ, AJ i M dopadla dobře. S americkým rodilým 
mluvčím jsem si užili....viz foto.
     V pátek pořádáme Den Země, děti budou mít možnost uklidit své okolí, ti co bydlí v Deblíně nebo 
ve vzdálených obcích (Tišnov, Ostrovačice...) se budou podílet na úklidu části Deblína, ostatní 
půjdou s doprovodem do své obce, kde si po práci odpočinou u ohně s možností si něco opéct. Více 
se dočtete ve zprávě v Edookitu. Prosím o dodání vyplněné návratky!
Mějme se i po oslavě znovuobnovení! 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)
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