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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 STARAT 
O MLÁĎATA? Čeká nás další cvičný diktát 
z učebnice – str. 17 /cv. 12. Procvičíme si  slova 
mnohoznačná i slova souznačná a budeme se 
věnovat párovým souhláskám – uč. str. 18-21. 
Ve čtení se budeme věnovat tématu:“Jak namalovat
ptáčka?“ - uč. str. 10-11 a seznámíme se s autorkou 
Danielou Fischerovou a její Básničkou o modré – 
žlutá čítanka str. 12.

ANGLIČTINA p. uč. M.Š. Miniprojekt HAPPY ZOO – dokončení.
 Animals.
p. uč. M.L. At school.
p. uč. R.K. Foreign countries.
Odkaz k domácí přípravě pro děti i rodiče: 
http://jazyky-
online.info/anglictina/procvicovani2.php

MATEMATIKA Budeme pokračovat v písemném sčítání
dvojciferných čísel.

PRVOUKA  Jak využíváme krajinu. Jak měníme krajinu.
Učebnice po str. 17.

JAK SE MI DAŘÍ
PŘEDMĚT UČIVO SEBEHODNOCENÍ

ČJ Soustředím se a hlídám si
odlišnosti ve výslovnosti a v psaní

– umím správně používat 
a rozlišovat párové souhlásky.
Dbám na správné psaní háčků 

a čárek  - interpunkci.  Snažím se
pečlivě a pěkně psát psacím

písmem ve všech předmětech.
Mám hezky obalený a pěkně

upravený sešit.
Pečlivě si zapisuji úkoly a zprávy

do úkolníčku.

AJ
Hezky se zapojuji do skupinové 
práce na třídním miniprojektu 
HAPPY ZOO. Umím správně 
pojmenovat jednotlivá zvířata 
žijící doma, v ZOO i na farmě 



AJ
podle PL a správně zapsat jejich 
název. Procvičuji si učivo, které 
už znám -  o zvířatech, číslech 
i barvách,   cizích zemích i škole 
– dle jednotlivých výukových 
skupin -  podle odkazu
 http://jazyky-
online.info/anglictina/procvicova
ni2.php. 

M

 Umím správně písemně sečíst 
dvě dvojciferná  čísla a vymýšlím
zajímavé příklady na písemné 
sčítání dvojciferných čísel pro 
své kamarády. 

PRV
 Umím povyprávět o tom, jak
lidé využívají a mění krajinu 

v okolí mé obce. 

Informace pro rodiče:
 Milí rodiče, zdravíme Vás a děkujeme mnohokrát za Vaši skvělou spolupráci.
  Báječně jsme si užili koncert Bohemia classic quartetu, děti zpívaly i tancovaly, 

kromě valčíku a polky došlo i na čardáš. :-)
 Díky Rezekvítku jsme se podrobněji seznámili s domácí výrobou papíru i s 

životem našich lesů a s jejich významem v životě člověka. 
 Velký dík patří opět Vám všem, kdo stále přispíváte jakoukoli formou na 

podporu akce Pomoc útulkům – velice si vážíme každého příspěvku. Děkujeme 
za Vaši ochotu, laskavost a štědrost :-)

 Protože z hygienických důvodů (svačinky – možnost omytí ovoce, zeleniny a pod.,
VV práce, Prč, prevence žloutenky aj.) máme k dispozici tekuté  mýdlo nejen na 
toaletách, ale i přímo na třídách a jeho zásoby docházejí, prosíme ty z Vás, kteří 
jsou ochotni a mohou přispět poskytnutím jakéhokoli balení tekutého mýdla do 
naší třídy,  o jejich doplnění.

 Přidáváme ještě užitečný odkaz pro všechny skupiny AJ k zábavnému 
procvičování učiva s dětmi. Je to:

http://jazyky-online.info/anglictina/procvicovani2.php
Pohodový týden Vám přejí paní učitelky Markéta Šefflová a Romana Srbová. 

Dodržuji třídní pravidla

Co se mi tento týden líbilo
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