
TÝDENNÍ PLÁN - 26.9. – 30.9.2016                                 

  

PŘEDMĚT UČIVO
ČESKÝ JAZYK V úterý se budeme věnovat našemu 

dalšímu TV vysílání na téma našeho 
celoročního projektu o chovu 
a ochraně zvířat – ŽIJÍ S NÁMI – 
tentokrát na téma JAK SE ŽIJE V 
PODZIMNÍM LESE? Ve čtení se budeme 
učit zapisovat přečtené knihy do 
ČTENÁŘSKÝCH DENÍKŮ, budeme
 i nadále představovat své oblíbené knihy
a představíme svým spolužákům své 
vlastní básničky, které jsme tvořili minulý 
týden. Procvičíme si také pěkné psaní 
psacím písmem – čeká nás OPIS, PŘEPIS 
i DIKTÁT –  z uč. str. 9/ cv.16. 
Zkontrolujeme hezké obaly na všech 
sešitech.

ANGLIČTINA Budeme pokračovat v tématu  POČÍTÁNÍ 
SE ZVÍŘATY, uč. Happy street – číslovky 
1-12 – po str. 6. Opět nebudou chybět 
anglické písničky a hry. 

MATEMATIKA  Pokusíme se vyřešit úlohy, které jsme si
připravili jako VÚ – volitelné úkoly -

minulý týden pro své spolužáky.  Čekají
nás rodokmeny. V učebnici po str. 16.

PRVOUKA V učebnici po str. 9 – Plán města.

JAK SE MI DAŘÍ
PŘEDMĚT UČIVO SEBEHODNOCENÍ

ČJ Umím zapsat samostatně moji
oblíbenou knihu do

ČTENÁŘSKÉHO DENÍKU.
Umím určit počet slabik ve

slově
 i v celé větě a pěkně je

vytleskám. Snažím se pěkně
přepsat text z učebnice do

sešitu psacím písmem. Opíšu



správně 
a úhledně text z tabule do
sešitu psacím písmem.

AJ Umím správně pojmenovat 
domácí i cizokrajná zvířata
na obrázcích a napočítat do
12. Zazpívám pěkně 
anglickou písničku.

M Řeším úlohy vytvořené 
mými kamarády jako VÚ. 
Umím řešit rodokmeny.

PRV  Orientuji se v plánu města.
Umím vyhledat zadaná

místa v plánu.
Informace pro rodiče:

 Milí rodiče, děkuji mnohokrát za Vaši skvělou spolupráci.
 Z velké většiny již máme uhrazeny pracovní sešity i objednané výkresy a sešity. 
 Také děkuji za všehny úžasné ČTENÁŘSKÉ DENÍKY i sladké příspěvky na 

křtiny plyšáčků, které Vaše děti přinesly. Krásně jsme si to společně užili. Mají z 
nich velikou radost a my též.

 I nadále  prosím o vybavení dětí 2 sešity č. 512 – tenkými linkovanými. Jeden na 
diktáty a druhý jako SEŠIT POSLEDNÍ ZÁCHRANY – pokud některý sešit 
zapomenou.

 5.10. Proběhne ve škole výukový program brněnského Rezekvítku Papír je 
pomletý les. Vybíráme 60 Kč na žáka.

 7.10. se s dětmi zúčastníme výchovného koncertu Bohemia classic kvartetu 
v prostorách naší školy. Vybíráme 45 Kč na žáka. 

 Vzhledem k vzrůstajícímu zájmu o bruslení školních dětí v Rondu v Brně již 
máme zarezervovány některé termíny. O bližších okolnostech Vás budeme 
zavčas informovat. Prozatím jsme zjišťovali předběžný zájem.

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

Co se mi tento týden líbilo
    

                                                     

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


