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Měsíční téma:    

předmět učivo 

ČESKÝ JAZYK pořádek vět, druhy vět – oznamovací, tázací, rozkazovací, 

přací 

čtení – Lucka Luciperka, čtenářský deník 

písanka – str. 13-14, diktát, přepis 

ANGLIČTINA Playroom safari  
Opakování „How old are you? Do you like…? Yes, I do. 

MATEMATIKA Dvojnásobek a polovina, počítání zpaměti 
Pracovní sešit do strany 24 

PRVOUKA Podzim – ovoce a zelenina, stálí a stěhovaví ptáci 

SEBEHODNOCENÍ -  - zvládám sám,  – zvládám s dopomocí, – nezvládám  

 

ČESKÝ JAZYK  - určím počet vět v textu         

 

ANGLIČTINA – rozumím otázce Do you like … ?   

 

MATEMATIKA   - řeším „součtové trojúhelníky“ 

 

PRVOUKA  - vyjmenuji 2 stálé a 2 stěhovavé ptáky 

Informace pro rodiče: 

 Děkujeme za donesené krmivo pro zvířátka v útulcích.   

 Každý čtvrtek si děti budou nosit do školy čtenářský deník.  Společně jsme si 

řekli, že na začátku deníku bude název knihy, autor a ilustrátor. Vpravo datum 

a čísla stran z knihy, které za týden děti přečetly. Na dalších řádcích 2 věty – 

obsah přečtených stránek. Text si děti mohou doplnit pěkným obrázkem. 

 Každý týden (stejně jako v minulém šk.roce) děti dostávají týdenní plán, který 

si na konci týdne  společně s vámi zhodnotí. Na začátku plánu si vždy vyplní 

měsíční téma a sebehodnocení. Některé děti nemají dosud vyplněnou mapu 

pokroků za měsíc září, prosím o kontrolu a doplnění.  

 Zkontrolujte dětem pomůcky: tabulku, fixu, lepidlo, nůžky, úkolníček, modelínu. 

Pokud je děti nemají, nemohou pracovat. Nůžky podepište, budou zůstávat ve 

škole. 

 Na pondělí si děti donesou plastovou krabičku (např. od ramy) a dřevěnou 

špachtličku (např. od nanuku nebo klacík). 

 

 

 

  Děkuji za spolupráci uč. Monika 
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Neruším spolužáky, když jsem v kruhu 

                            
Úkol týdne: 

Určitě máš své oblíbené ovoce. Všeználek miluje maliny. A co ty? Napiš VELKÝM 

TISKACÍM PÍSMEM název svého oblíbeného ovoce. Každé písmeno v názvu bude 

NAPSÁNO JINOU BARVOU. Ovoce popiš (chuť, vůně, barva, tvar….) a napiš, proč ho máš 

rád. Piš nejméně 7 vět. Text si nezapomeň 2x přečíst. 

 ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Namaluj své oblíbené ovoce a napiš jeho anglický název (můžeš využít k překladu internet 

nebo slovník).                                  

                                                                                          


