
TÝDENNÍ PLÁN  22. 5. – 26. 5. 2017                                 

Můj obrázek pro tento týden:

PŘEDMĚT UČIVO

ČESKÝ JAZYK
 V úterý nás čeká TV vysílání na volitelné téma.

Ve čtení se budeme nadále věnovat příběhům ze 
světa objevů a vynálezů.
Napíšeme si diktát – uč. str. 79/ cv. 15.
Budeme procvičovat vyjmenovaná slova po S 
a  učivo v rámci přípravy na závěrečnou písemnou 
práci.

ANGLIČTINA L7 –  popis osoby (kamarád, maminka, tatínek, 
sourozenci). 

MATEMATIKA
Budeme procvičovat učivo na závěrečnou písemnou 

práci. Budeme procvičovat pokyn čelem vzad 
v krokování a rýsování  kružnice.

PRVOUKA
Půda – domov rostlin a živočichů;  vzniká 

zvětráváním – uč. str. 67.

JAK SE MI DAŘÍ
PŘEDMĚT UČIVO SEBEHODNOCENÍ

ČJ Procvičuji učivo na závěrečnou 
písemnou práci. Umím v textu 

vyhledávat a používat 
vyjmenovaná slova po B-S.

Mám hezky obalený 
a pěkně upravený sešit. 

AJ Seznamuji se postupně se 
slovíčky z L7. Umím pěkně 

popsat svouji maminku, svého 
tatínka, sourozence, kamarády.

M
Procvičuji učivo na závěrečnou 

písemnou práci. Samostatně 
narýsuji kružnici. Ve svém okolí 
umím rozlišit kruhy a kružnice.

PRV
Vím, proč může být půda 

domovem rostlin a živočichů, 
dovedu vysvětlit, co znamená 
slovo humus a umím popsat 

vznik půdy zvětráváním.



Informace pro rodiče:

 Milí rodiče, zdravíme vás a děkujeme mnohokrát za Vaši skvělou spolupráci.

  V tomto týdnu budeme intenzivně nacvičovat a připravovat naše vystoupení na ŠKOLNÍ 
AKADEMII. TA ZAČÍNÁ V PÁTEK 26. 5. 2017 V 16:00 V PROSTORÁCH ŠKOLNÍ 
TĚLOCVIČNY. JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI A TĚŠÍME SE NA VÁS! :-)

 Také se budeme věnovat přípravě na závěrečné písemné práce z JČ a z M. Napíšeme si je
 v týdnu od 5. do 9. 6. 2017 – zřejmě 6. a 8. 6 – termín si ještě upřesníme.

 V úterý se zúčastníme celoškolního bubnování v tělocvičně školy.

 Ve středu nás opět čeká další lekce plavání v Kuřimi.

 1. 6. strávíme Den dětí v Divadle Husa na provázku v Brně na legendárním  představení Evy 
Tálské -  Svolávám všechny skřítky! Královna. Na tento den, prosím, odhlašte dětem oběd. 
Budeme se vracet cca ve 14:00 ke škole.

 2. 6. pak v rámci školního výletu navštívíme Cukrárnu U Zdubů ve Velké Bíteši, kde je pro 
nás připravena zajímavá exkurze s tématikou výroby řemeslné zmrzliny, ochutnávka
 a historická procházka městem. Děkujeme za včasné dodání návratek i financí! :-)

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

Dodržuji třídní pravidla

Co se mi tento týden líbilo

    

                                                                                 

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


