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PŘEDMĚT UČIVO

ČESKÝ JAZYK
 Úterní TV vysílání bude tentokrát na téma Jak 

pomáhám doma.
Čeká nás další procvičování vyjmenovaných slov 
po B a po L a nově vyjmenovaná slova po M – uč. 
str. 55. Na kruhu budeme pokračovat ve čtení 
z našich oblíbených knih.
V čítance nás čeká zajímavé setkání s tvorbou Betty 
Mac Donaldové – str. 75.

ANGLIČTINA M. L. + R. K. + M. Š.  -  Dokončení L4. Poslechová 
cvičení. M. L. - TEST L4.
 -L5 – úvod – Songs, new vocabulary.

MATEMATIKA
Dvoupodlažní výstaviště – str. 52, zobecňování. 

Procvičování násobení a dělení.

PRVOUKA
Archeologické nálezy vyprávějí o životě předků. 

Uč. str. 50 – 53.

JAK SE MI DAŘÍ
PŘEDMĚT UČIVO SEBEHODNOCENÍ

ČJ

Ovládám a dokážu správně 
napsat vyjmenovaná slova po B 

i po L. Dokážu je vyhledat 
v textu. Seznamuji se s 

vyjmenovanými slovy po M.

AJ
M. L. + M. Š. + R. K. - Dovedu 
napsat o svých oblíbených 
jídlech. Dovedu stručně říci, co 
mám a nemám rád.Ovládám 
slovíčka L4.
Dokážu si koupit jídlo v obchodě.
Daří se mi vyplnit  cvičení 
v pracovním sešitě. Seznamuji se 
s novými slovíčky L5.

 
Samostatně řeším dvoupodlažní 



M výstaviště. Procvičuji násobení 
a dělení a správně řeším zadané 

úlohy.

PRV Rozumím pojmům archeolog, 
archeologie, pravěk, prvobytně 

pospolná společnost. Dokážu 
vyjmenovat nejznámější 
archeologická naleziště 

na J Moravě.

Informace pro rodiče:
 Milí rodiče, děkujeme mnohokrát za Vaši skvělou spolupráci.:-)

 Tento týden jsme si báječně užili vyhlášení výsledků recitační soutěže, kde nás skvěle 
reprezentovali -  a zároveň se velmi pěkně umístili -  Dominik Hořínek a David Lehocký. 
Gratulujeme a chválíme! :-)

 Zapojili jsme se i do výtvarné soutěže spojené s výstavou Kuk na zvuk – Cesty zvuku, kterou 
pořádá tišnovské muzeum -  a vznikly opravdu překrásné malby. Ve čtvrtek práce dětí odesíláme 
do tišnovského muzea, kde proběhne vyhodnocení. 

 Děti, které byly na bruslení, budou platit dopravu autobusem – 59,- Kč.

 Protože některé děti obecně -  ve škole i mimo ni  -  zapomínají na zdravení, proběhlo poučení 
o bezpečném a slušném chování ke spolužákům i ke všem dospělým v rámci školy. Věříme, že když 
budeme etiketu aktivně podporovat  - např.  Dnem etikety, který je plánován v týdnu po 20. 3. - 
cca kolem 27. 3., stane se situace příjemnější.

 Děkujeme za doplnění zásob papírových kapesníčků a žádáme i nadále o doplnění zásob tekutého 
mýdla na další pololetí. Všem rodičům i dětem, kteří tak již učinili, mnohokrát děkujeme! :-)

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

Dodržuji třídní pravidla

Co se mi tento týden líbilo

    

                                                                                            

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


