
Týdenní plán od 29.05. do 02.06. 2017 pro:____________________

UČIVO A MOJE DOVEDNOSTI

Český jazyk 
literární výchova

sloh

• Opakování   podmět a přísudek, větné vzorce, shoda 
podmětu s přísudkem

• Náš scénář
• Čtenářská dílna ve středu

Matematika • Opakování rovnice, zápis zlomku, násobení,dělení, 
• řešení slovních úloh
• rýsování, kružítko, pravítko s ryskou, tužku č. 3
• UČ s. 90-91

Vlastivěda • Přemyslovci a nástup Lucemburků na český trůn 

Přírodověda • Pozorování v přírodní rezervaci Slunná

             Anglický jazyk • Opakování slovní zásoby z lekce č. 8
• dokončení lekce, komiks, pracovní list – opakování 

průběhového času

Moji milí,
akademie je za námi, pravděpodobně víte, že vše si čtvrťáci vymysleli a  
zorganizovali za minimální pomoci paní učitelky Radky, Jany, Denisy a mojí. Jsou 
skvělí! Prostě, jsou naši!

A už je tu výlet: ve čtvrtek si všichni donesou s sebou věci na přespání: karimatku,  
spacák, polštářek, oblečení na spaní. Potřeby na večerní hygienu, budeme se 
sprchovat. 
Jídlo: Dejte dětem svačinu na čtvrteční dopoledne, něco na odpolední opékání,  
večer zajistíme pizza. V pátek snídani zajistím, na svačinu budou mít jablko a na  
hradě Pernštejn si mohou koupit za vlastní peníze nějakou dobrotu. Oběd na  
čtvrtek jsem odhlásila všem, na pátek se vrátíme v cca 13:30, tudíž na oběd mohou 
jít. 
Oblečení: na čtvrtek vhodnou obuv – půjdeme terénem (vždyť jdeme do pralesa),  
klobouk nebo kšiltovku na hlavu, natření krémem s UV a ošetřeni repelentem. Pití,  
svačinu a pláštěnku budou mít v batohu. Další den pojedeme od školy autobusem na 
Pernštejn, bylo by vhodné mít ve škole od čtvrtečního rána nechané jiné oblečení,  
třeba méně sportovní a více kulturní....
Kapesné a cennosti: dejte prosím dětem kapesné dle vlastního uvážení, cenné věci  
na vlastní zodpovědnost. Mobily jen k focení, pokud bude Vašemu dítku večer  
smutno, může Vám zavolat z mého telefonu. 

Přeji nám klidný poslední společný měsíc! 

                                                                                   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)

Z výletu jsem si nejvíc 
zapamatoval/a, že:

 

podpis rodiče  
                 

podpis žáka    

podpis učitelky


