
Týdenní plán od 20.02. do 24.02.2017 pro:____________________

UČIVO A MOJE DOVEDNOSTI

Český jazyk 
literární výchova

sloh

• Opakování vzorů podstatných jmen, PS Malý s. 20-22,
Velký PS s. 47-48

• Opakování vyjmenovaných slov po S – pracovní list
• Dokončení komiksu – článek do novin, skupinová práce

Matematika • Převody jednotek – UČ s. 66-68, PS s. 14-15
• Pythagoras a jeho tvrzení – UČ s. 67
• Biland – dvojková soustava – dokážeme? UČ s. 65-66

Vlastivěda • Opakování nerostné bohatství, průmysl ČR
• Chraňme přírodu UČ s. 44-45
• Zadání projektu – „Staň se průvodcem po Tobě známou

památkou,  přírodní  rezervací,  městskou  čtvrtí,
historickým jádrem města....“

Přírodověda • Máme vlastivědu.

             Anglický jazyk • Opakování slovní zásoby z lekce č. 5
• Fáze Turn left! Turn right! Go straight on, past the 

stop. UČ s. 36
• Colin – komiks UČ s. 38, Our world – poslech, 

porozumění UČ s. 39

Moji milí,
máme jaro za dveřmi, cítíme to ve třídě. Zkusíme ještě vydržet v pracovním 
tempu. Musím děti ocenit za moc příjemné chování a užívání si na karnevalu. 
Ve středu pojedeme autobusem do Tišnova na interaktivní výstavu 
Kuk na zvuk, snad mi vyjde plánované překvapení a zpět se vrátíme až v cca 13:00.
Cesta vyjde na 20,- Kč, vstup stejně, prosím pošlete mi přesnou částku (40,-). Děti, 
které mají již 10 let by měly mít kartičku s datem narození a fotkou, máte-li doma 
přibalte do batohu se svačinou, pitím a pláštěnkou.

Přeji nám sluníčka tak akorát! Vaše učitelka Míša W.
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U umím, nepletu se
Č umím částečně (znám, ale občas chybuji)
P umím s pomocí spolužáka nebo učitele
N neumím (pletu se)

Co jsem zažil/a nezapomenutelného na 
výletě do Tišnova:
Žádám tři a více vět!

podpis rodiče  
                 

podpis žáka    

podpis učitelky


