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PŘEDMĚT UČIVO

ČESKÝ JAZYK
 Úterní TV vysílání bude tentokrát na volitelné  téma. 

Vyjmenovaná slova po S – uč. od str. 77.
Ve čtení pokračujeme kapitolou Objevy a vynálezy – 

Čítanka str. 108-109.
Pokračujeme v doplňování a kontrole Čtenářských 

deníků.

ANGLIČTINA M. L. L6 – Pokračujeme v tématu My house v lekci 6, 
budeme popisovat,kde co v domě je , 
naučíme se nábytek, napíšeme dopis.

M. Š.  -  L6 – test, reading a story, vybraná
cvičení v PS. - str. 54 – 57.

              R. K.  -  Reading a story, rehersal activities 
(opakování dosud probraného).

MATEMATIKA
Závorka má přednost.  Písemné násobení, sčítání 

a odčítání – procvičování.

PRVOUKA
Rostliny jednoleté a vytrvalé, co potřebují k životu – 

uč. od str. 64.

JAK SE MI DAŘÍ
PŘEDMĚT UČIVO SEBEHODNOCENÍ

ČJ

Ovládám a dokážu správně 
napsat vyjmenovaná slova po B – 

S. Dokážu je vyhledat 
v textu. Mám doplněný a pečlivě 

vedený Čtenářský deník 
připravený ke kontrole.

AJ
M. L. + M. Š. : 
Umím vyjmenovat místnosti 
v domě.
Popíšu, kde co v místnosti je.
Umím říct, co mám ve svém 
pokoji.
Povedlo se mi napsat dopis 
o svém pokoji.
R. K. -  Přečíst a porozumět 
příběhu. Pracovat na to, co mám 
již umět, ale neumím to.



M
 

Procvičuji klasické násobení, 
písemné sčítání a odčítání 

a  správně řeším zadané úlohy.
Počítám správně příklady se 

závorkami a vím, že závorka má 
přednost.

PRV Rozumím pojmům rostliny 
vytrvalé a jednoleté a umím najít 
jejich příklady v okolní  přírodě.

Informace pro rodiče:
 Milí rodiče, děkujeme mnohokrát za Vaši skvělou spolupráci.:-)

 Zkontrolujte prosím s dětmi podle seznamu, který si vytvořily ve škole, chybějící výtvarný materiál 
v kufřících. Docházejí povětšinou tempery, případně barevné papíry. Děkujeme! :-)

 Vybíráme – kromě návratek – též 120 Kč na školní výlet do Velké Bíteše – dne 2. 6. 2017.

 Dne 1. 6. 2017 navštívíme společna s 2.A divadelní představení brněnského DHNP Svolávám 
všechny skřítky! Královna. Cena vstupenky je 100Kč + cena dopravy cca 70 – 80Kč – bude 
upřesněno. Jedná se o legendární provázkovské interaktivní představení pro děti v režii Evy 
Tálské, ve kterém budou děti též aktivně účinkovat – tomu přizpůsobíme i oblečení – běžné – jako 
do školy – umožňující pohyb po jevišti, po parketách.... :-)

 Focení naší třídy proběhne 16. 5. 2017 dopoledne.

 Ve středu opět vyjedeme na další lekci plavání do Kuřimi.

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

Dodržuji třídní pravidla

Co se mi tento týden líbilo
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