
 

 

 
TÝDENNÍ PLÁN 

27.5. – 31.5. 

ČESKÝ JAZYK Psaní velkých písmen, opakování učiva. Pracovní sešit po str.33. Písanka po 
str. 33. 

ANGLICKÝ JAZYK Lekce 7: PLAYTIME. 
Základní slovíčka: 
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/picturedictionary_02/pict
uredictionary_02_07?cc=cz&selLanguage=cs 

MATEMATIKA Opakování učiva (procvičujeme sčítání a odčítání do 100, násobení, slovní 
úlohy).  

NÁŠ SVĚT 
 

Voda v krajině. 

 
DALŠÍ INFORMACE: 

V pondělí 27.5. se budeme fotit na třídní foto (+ případné skupinky, avšak 
upozorňujeme, že skupinové foto bude v tolika kusech, kolik na nich bude 
osob – tzn. dítě, které je na fotografii, musí si ji koupit). 
 
Televizní vysílání proběhne tradičně ve středu 29.5. Téma: Jak by vypadal 
můj vysněný Den dětí.  
Ve středu 29.5. pořádá Žákovský parlament diskotéku – pro 1. stupeň od 
16:00 do 18:30. Vstupenka je za 10,- Kč (zahrnuje poukázku na jídlo a pití) a 
lístky do tomboly za 5,- Kč – vše možné zakoupit v předprodeji. 
 
V pátek 31.5. bude v rámci Mezinárodního dne dětí během vyučování pro 
1.stupeň ukázka canisterapie. Vstupné symbolické – 10,- Kč. 
Taktéž v pátek 31.5. jste srdečně zváni na společný koncert Pěveckého 
sboru Sasanky ze ZŠ Deblín se švýcarským sborem Méli-Mélo Academy z 
Basse-Nendaz. Koncert se uskuteční za podpory Městyse Deblín a za 
pomoci KPŠ Kamarád od 17:00 na dvoře školy. Vstupné dobrovolné, 
občerstvení zajištěno. 
 
V pátek si děti přinesou knihy sebou, máme opět čtenářskou dílnu. 
 
V prvním červnovém týdnu (jeho druhá polovina) si napíšeme závěrečné 
písemné práce v matematiky a češtiny. Proto budeme v následujících 
dnech opakovat učivo, v matematice dokončujeme individuálně 2.díl a 
začínáme s některými úlohami v díle třetím - proto děti budou v tomto 
týdnu nosit oba pracovní sešity). 
V matematice se vyskytne standardně sčítání a odčítání v oboru do 100, 
malá násobilka, slovní úlohy, jednoduchý geometrický úkol.  
V českém jazyce bude v úvodu diktát. V mluvnické části porozumění textu, 
doplňovací cvičení na hlásky uprostřed a na konci slov, psaní dě,tě,ně..., 
jednoduché cvičení na slovní druhy (podst. jména, slovesa, předložky) a na 
psaní velkých písmen. 
 
                                         Krásné dny přejí Jana Šnévajsová a Verča Pavlíčková 
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