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PŘEDMĚT UČIVO
ČESKÝ JAZYK V úterý se budeme věnovat našemu 

dalšímu TV vysílání na téma  Halloween 
a Dušičky. Čeká nás diktát – uč. str.  str. 
35/ cv. 22.  Budeme se věnovat členění textu 
na úvod, stať a závěr – vysvětlíme si, jak 
tvoříme jeho osnovu. Vyhodnotíme vedení 
čtenářských deníků. 
Ve čtení si dále vyzkoušíme tvorbu 
vlastních kaligramů a v čítance nás čeká 
příběh na str. 16 – Jak šel kluk za Lukáše 
do školy a dozvíme se spoustu nových 
informací o reklamě, reklamních 
tiskovinách – plakátech – po str. 21. 
Zkusíme navrhnout a vytvořit 
halloweenský plakát.

ANGLIČTINA Vyhodnocení testu, L2 – At school – p.11.
MATEMATIKA  Procvičování písemného sčítání 

a násobení. Písemné odčítání – uč. po str. 
24.

PRVOUKA Bezpečně do školy i ze školy.

JAK SE MI DAŘÍ
PŘEDMĚT UČIVO SEBEHODNOCENÍ

ČJ Zajímavě prezentuji 
zvolené téma v rámci TV 

vysílání.
Umím pracovat s textem – 

rozlišuji správně jeho úvod, 
stať a závěr. Správně 

doplňuji do slov skupiny 
-dě, tě, ně, -de, te, ne, -bě, 

pě, vě, mě.
Umím vyjmenovat několik 
typů reklamních tiskovin a 

vím, k čemu slouží.
AJ Happy street  – L2 – At 

school – osvojím si 



postupně nová slovíčka tak, 
abych uměl požádat 
kamaráda o pravítko, sešit, 
knihu, gumu a další 
pomůcky.

M Řeším úlohy  – téma – 
písemné sčítání, násobení, 
písemné odčítání. 

PRV Umím správně vyhodnotit 
nejbezpečnější cestu do 

školy a domů, orientuji se 
správně podle her 

v základních dopravních 
situacích. Velmi dobře mi 

může k procvičování 
pomoci například web: 

http://www.ibesip.cz/data/
web/soubory/dopravni-

vychova/zs/ferda-v-
autoskole-jednotl.-

strany.pdf
Informace pro rodiče:

 Milí rodiče, opět děkuji mnohokrát za Vaši skvělou spolupráci během našeho zkráceného 
předprázdninového týdne.

 Velký dík opět patří všem rodičům, kteří nás stále zásobují krásnými dýněmi na vyřezávání a výzdobu 
třídy. :-) V této souvislosti prosím všechny, aby vybavili své děti na pondělí 31.10. velkými lžícemi i 
menšími lžičkami a fixami – čeká nás příprava halloweenské výzdoby, vydlabávání a vyřezávání 
dýní.

 1.11. - v úterý -  bude škola fungovat v halloweenském duchu – proto jsou masky a kostýmy pro 
děti pro tento den vítány. Ve dnech od 7.11. do 16.11. budou probíhat individuální třídní schůzky 
– jak je již dobrým zvykem – i s dětmi, kterých se týkají - „ve třech.“

 Zkuste mi prosím do ŽK  – jiná sdělení - případně na e-mail   sefflova.zsdeblin@gmail.com   
předepsat termíny, kdy by se Vám schůzky nejlépe hodily  i jeden termín náhradní – denně jsem 
ve škole od 7. 00 do 16:30 – s výjimkou úterý. Pokusíme se vytvořit harmonogram – pokud by se 
sešlo více zájemců na jeden termín, spojím se s Vámi a doladíme. Věřím, že díky náhradním 
termínům to hravě zvládneme a vše hladce uskutečníme.

 V těchto dnech již funguje edookit, řada z Vás už se přihlásila a komunikujeme spolu také touto 
formou. I nadále zůstává k dispozici e-mail.

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

Co se mi tento týden líbilo

                                                                                                                                       

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