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PŘEDMĚT UČIVO 

ČESKÝ JAZYK Zopakujeme a procvičíme si to, co už 

známe z druhého ročníku – slovo – slabiky 

– hlásky i pravopisně tvrdé a měkké 

skupiny souhlásek – žlutá uč. po str. 13. 

V pondělí a v úterý se budeme věnovat 

našemu prvnímu TV vysílání na téma 

našeho celoročního projektu o chovu  

a ochraně zvířat – ŽIJÍ S NÁMI – 

tentokrát na téma ZDRAVÁ VÝŽIVA 

našich mazlíčků a krmení volně žijících 

zvířat. Ve čtení se seznámíme s básněmi 

Jana Skácela – oranžová uč.- str. 8. 

Povyprávíme si o našich nejoblíbenějších 

knihách. Naučíme se, jak zapisovat údaje 

o přečtených knihách do čtenářského 

deníku. 

ANGLIČTINA I nadále budeme opakovat učivo 

z druhého ročníku. Našim tématem budou 

barvy, anglické písničky, vyjadřování 

pocitů a hry.  

MATEMATIKA Procvičíme si sčítání, odčítání i násobení  

s pomocí tabulky N a čekají nás velice 

zajímavé slovní úlohy. Pokusíme se 

vytvořit také několik příkladů pro své 

spolužáky jako volitelné úkoly. V učebnici 

po str. 7. 

PRVOUKA Budeme pokračovat v tvorbě plánů naší 

třídy a pokusíme se navrhnout plán ulic 

v okolí školy. Uč. po str. 8. Přineseme si 

z domova složku barevných papírů, 

nejrůznější  prázdné krabičky  - např. od 

sýrů, fixy a lepidlo. 

 

 

 

 

 



JAK SE MI DAŘÍ 

PŘEDMĚT UČIVO SEBEHODNOCENÍ 

ČJ Umím rozlišit, kolik slabik 

má slovo, které si vyberu, 

pěkně je vytleskám  

 a správně doplním I a Y do 

textu. Umím pěkně 

zarecitovat báseň od Jana 

Skácela podle čítanky. 

 

 

 

AJ Umím pozdravit své 

spolužáky i paní učitelku, 

umím je pozvat do třídy i 

poslat ven, umím správně 

pojmenovat barvy ve svém 

okolí, zahrát si hry  

v angličtině, představit 

ostatním svého plyšáka, 

zazpívat anglickou 

písničku. Umím jednoduše 

vyjádřit, jak se cítím. 

 

 

 

 

 
 

M Sčítám, odčítám a násobím 

do 100, řeším jednoduché 

slovní úlohy.   

PRV Umím nakreslit plán naší  

třídy a vytvářím modely 

domů v okolí školy. 

 

 
 

 

Informace pro rodiče: 
 Milí rodiče, někdy se nám stane, že neprobereme všechny stránky, které máme 

napsané v plánu nebo naopak. Plánování je orientační. 

 Původní termín třídních schůzek 14. 9. je zrušen, nový termín bude upřesněn. 

 Prosím o kontrolu podpisů v ŽK na str. 6 a 7. Děkuji mnohokrát.  

 Budeme také vybírat peníze za výkresy, které jste někteří pro děti objednali přes školu 

a na sešity. Za výkresy je to 89 Kč a za sešity 22 Kč. Celkem jde tedy o 111 Kč.  

 Náboženství bude začínat v úterý 4. 10. Od 13:15 do 14:00. 

Pohodový týden Vám přejí paní učitelky Markéta Šefflová a Šárka Nagyová.  

 

Dodržuji třídní pravidla 

 
Co se mi tento týden líbilo 

 

                                                          
 

 

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




