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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 ÚTULKU? Ve čtení se budeme dále 
věnovat představování našich oblíbených 
knih spolužákům i paní učitelce. 
Povyprávíme si o našich oblíbených 
pohádkových postavách. Procvičíme si 
také Slova mnohoznačná i slova 
souznačná.

ANGLIČTINA Miniprojekt HAPPY ZOO.
MATEMATIKA Čeká nás písemné sčítání dvojciferných

čísel  a rodokmeny.
PRVOUKA Papír je pomletý les – Rezekvítek. Krajina

kolem nás – měření výšky v krajině.
Nadmořská výška.

JAK SE MI DAŘÍ
PŘEDMĚT UČIVO SEBEHODNOCENÍ

ČJ Soustředím se a hlídám si
psaní háčků a čárek  -

interpunkci. Rozeznám
větu oznamovací, tázací a
rozkazovací. Rozeznám a

správně pojmenuji
jednotlivé  slovní druhy ve
větě. Dokáži vyjmenovat

čtyři slova mnohoznačná a
čtyři souznačná.

Umím správně pojmenovat 
domácí i cizokrajná zvířata



AJ na obrázcích a povyprávět 
v jednoduchých větách, co 
je na obrázku. Hezky se 
zapojuji do skupinové 
práce na třídním 
miniprojektu HAPPY 
ZOO. 

M  Umím správně písemně 
sečíst dvě dvojciferná  čísla.
Umím řešit rodokmeny. 

PRV  Umím popsat, jak vypadá
krajina v okolí mého

domova a znám
nadmořskou výšku
Deblína. Rozeznám

hornatinu, vrchovinu,
pahorkatinu a nížinu.

Informace pro rodiče:
 Milí rodiče, zdravíme Vás a děkujeme mnohokrát za Vaši skvělou spolupráci.
  S potěšením připomínáme, že tento týden nás čeká 5.10. 2. a 3. hodinu ve škole 

výukový program brněnského Rezekvítku Papír je pomletý les. Vybíráme 60 Kč 
na žáka. A prosíme, aby si děti s sebou přinesly ruličku od toaletního papíru.

 7.10. se s dětmi zúčastníme výchovného koncertu Bohemia classic kvartetu 
v prostorách naší školy. Vybíráme 45 Kč na žáka. K dnešnímu dni máme od 
třetiny třídy vstupné vybráno – mnohokrát děkuji. :-)

 Velký dík patří Vám všem, kdo přispíváte jakoukoli formou na podporu akce 
Pomoc útulkům – velice si vážíme každého příspěvku.

 Protože z hygienických důvodů máme používat ve třídách papírové utěrky na 
ruce a jejich zásoby docházejí, prosíme o jejich doplnění.

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

Co se mi tento týden líbilo

    

                                                     

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


