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PŘEDMĚT UČIVO

ČESKÝ JAZYK
 Úterní TV vysílání bude tentokrát na volné téma. 

Čeká nás další procvičování vyjmenovaných slov 
po B, L i po M. 
V čítance nás čeká zajímavé setkání s tvorbou
 P. L. Traversové a s její Mary Poppins – str. 77.

ANGLIČTINA M. L. + M. Š.  -  L5 - sloveso have got,  
slovíčka, hračky, zopakujeme si počítání do 20.
R. K.  - Money and shopping.

MATEMATIKA
Modelujeme na geodesce – trojúhelník, čtyřúhelník. 

Procvičování násobení a dělení.

PRVOUKA
Život v období pravěku – uč. str. 53 – 55. 

Zemědělství se šíří Evropou. Str. 56.

JAK SE MI DAŘÍ
PŘEDMĚT UČIVO SEBEHODNOCENÍ

ČJ

Ovládám a dokážu správně 
napsat vyjmenovaná slova po B, 

L i po M. Dokážu je vyhledat 
v textu. 

AJ
M. L. + M. Š. : Umím říct, jaké 
mám hračky. Počítám do 20. 
Dovedu se zeptat, co kdo má.

R. K. - Umím jednoduše 
nakoupit v obchodě věci, 
o kterých jsme se učili.

M
 
Umím na geodesce vymodelovat 
trojúhelník a čtyřúhelník podle 



zadání. 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. Umím popsat 
počátky zemědělství v Evropě.

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

 V úterý navštívíme národopisný hudební program realizovaný v naší třídě – Stařenka Morava 
vypráví – vybíráme 40Kč.

 Do PRČ na úterý si děti přinesou na výrobu kosmického robota kelímky od jogurtu, 
pomazánkového másla apod., PET lahve od pracích gelů, šamponů, tekutých mýdel – co doma 
najdete. Výborné budou i papírové krabičky od čajů, punčochových kalhot, sýrů, staré vypsané 
fixy, alobal, izolepa.

 Do VV ještě připravte s dětmi dva různobarevné krepové papíry, prosím. 

 V pátek 10. 3. je ředitelské volno. Ve škole se opět sejdeme po jarních prázdninách – tedy v pondělí 
20. 3. 2017.

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

Dodržuji třídní pravidla

Co se mi tento týden líbilo

    

                                                                                            

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


