
Předmět + cíle Učivo Splněno ✓

Český jazyk Písemné opakování učiva v úterý 12.4.:                                                                               
vyjmenovaná slova - doplňování i,í/y,ý do slov, doplnění řady 
vyjmen. slov                                                                                                                                 
práce s textem - odstavce, vyhledávání v textu, zápis klíčových 
slov, otázky k textu                                                                                                                                 
slovní druhy -  vyhledávání podstatných jmen (obecná, místní a 
vlastní) ve větě, nahrazování slovesa ve větě jiným slovesem, tak aby 
význam věty byl zachován, přiřazení vhodných přídavných jmen k 
podst. jménům                                                                           

Cíl: - písemně si ověřím své znalosti z 
oblastí vyjmenovaných slov a 
slovních druhů (podst. jm., příd. jm., 
slovesa) 

učebnice - téma vyjmenovaná slova, slovní druhy                                             
UMIMETO - dobrovolné úlohy k procvičení                                                                                                                                                                                                                          

Cíl: - vyhledám základní informace z 
textu

Čtenářská dílna  ve středu 13.4.                                                                                                                                                                                                      

Cíl: -  poznám ve větě zájmeno a 
číslovku                                        

 Slovní druhy - zájmena a číslovky                                                                                                                   
učebnice st. 78-79                       

Matematika

Cíl: - písemně si ověřím své znalosti z 
oblasti písemného sčítání, odčítání a 
násobení, rýsování kružnice                                                                                                                                                                                        

Písemné opakování učiva ve středu 13.4. :                                                               
písemné sčítání, odčítání, násobení v okruhu čísel do 1000, 
zaokrouhlování na desítky a stovky,                                                                 
rýsování kružnice a její popis                                                                                            
Slovní úlohy                                                                                                                              
V pondělí a úterý si výše uvedená témata projdeme a znovu 
připomeneme. Tento týden nebude třeba pracovní sešit ani 
učebnice. S sebou do matematiky: kružítko, sešit na rýsování a 
sešit počty.                                                                                

Anglický jazyk:                                       Skupina paní učitelky Laušmanové:                                                                                                                                                 
Cíl: Vyprávím o svém oblíbeném zvířeti
učebnice str. 102-103                                                                                                           
Skupina paní učitelky Klepárníkové:                                                                        
Unit 7 In the street
Učivo: opakování a ukončení 7.lekce
Můj cíl: pojmenuju a popíšu lidi na ulici, sebe a své spolužáky 
(popíši barvu očí, vlasů, postavu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

TÝDENNÍ PLÁN

11.4. - 15.4.



Náš svět:                                                                        
Cíl: -  představím rodinné velikonoční 
tradice

Velikonoce- tradice a zvyky (lidové)                                                                                                                                                

 Velikonoční prázdniny jsou ve 
čtvrtek 14.4.                                                                                      
Státní svátky v pátek 15.4. a pondělí 
18.4. 

Informace k týdnu po Velikonocích                                                                       
Ve dnech středa a čtvrtek (21.a 22.4.) bude ve škole probíhat 
projektový den  Voda. Po tyto dny budou děti pracovat ve 
skupinách. Ve středu to bude v terénu (nutné oblečení a obutí do 
přírody) a ve čtvrtek budou získané materiály zpracovávat ve škole, 
popřípadě na školní zahradě. Bližší informace budou zaslány v 
následujícím týdenním plánu.  


