
Týdenní plán od 27. do 31. března2017 pro:____________________

UČIVO A MOJE DOVEDNOSTI

Český jazyk 
literární výchova

sloh

• Procvičování  psaní  i,í,y,ý  podle  vzorů  podstatných
jmen PS žlutý

• Příběh z pravěku – vyprávění podle vlastní osnovy
• Předčtvrtletní opakování (slovní druhy, psaní i,y, ě/je,

psaní velkých písmen, určování podmětu a přísudku).

Matematika • Rýsujeme přímky, kolmice a kružnice dle zadání – 
rýsovací potřeby s sebou

• Pohybujeme se po stovkové tabulce dle šipkového 
zápisu UČ s. 75

Vlastivěda • Pravěk UČ s. 6-7nmn
• Vlastivěda bude v pondělí a čtvrtek

Přírodověda • Les – vlastní projekt do sešitu UČ s. 24-33, pracujeme
postupně vždy ve středu 

             Anglický jazyk • Nová slovní zásoba z lekce č. 6 – dny v týdnu
• Používání frází I like...I don´t like, He likes..., He 

doesn´t like...
• Pracovní list – doplňování, skladba vět

Moji milí,

máme tu jaro! A také úspěšně vyřešeného Matematického klokánka, vím, že se děti 
nemají porovnávat, ale kdyby jste věděli, jak výborně si ta Vaše děcka vedla.
V tomto týdnu nás čeká: 

• v úterý Den etikety, zadání zní prostě: přijdeme oblečení slušně, (kluci, 
pokud mají košile, kravaty,  lepší kalhoty, holky, pokud mají sukýnky, 
halenky, šatičky, mašličky). V plánu je být galantní a chovat se dle Gutha 
Jarkovského celý tento den, s nadějí, že se střípky takového chování usadí 
pod drápky nám i dětem. 

• V pátek bude dlouho očekávaná Noc s Andersenem, prosím pošlete své děti 
až na 18 hodinu. S sebou vybavení dle přihlášky. Po dobu pobytu ve škole 
platí stále stejná pravidla, pokud se budete potřebovat se svým dítětem 
spojit, můžete volat na moje číslo.

S přáním pestrého jara! 
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)

Napiš pravidla chování, 
která si myslíš, že se 
dodržovala již v pravěku:

podpis rodiče  
                 

podpis žáka    

podpis učitelky


