
Předmět + cíle Učivo Splněno ✓

Český jazyk                                                                             
Cíl: - ve větě najdu příslovce, 
předložku a spojku                                                                                                                                                                                                  
- připravíme si písemně Televizní 
vysílání a představím je ostatním                                                                   
- (čtu vlastní knihu) zodpovím otázky 
k textu                                             

Procvičování vyjmenovaných slov (diktát vět úterý 3.5.)                                                                                                                         
Slovní druhy - příslovce,  předložky  a spojky                                                                                                         
učebnice st. 80-82                                                                                                                                                      
UMIMETO - dobrovolné úlohy k procvičení                                                           
Televizní vysílání  - na čtvrtek  5.5.  (Tento den je mezinárodním 
dnem Evropy, proto se téma přímo nabízí.-)) Téma: Kterou zemi v 
Evropě bych rád/a navštívil/a ?                                                                                                                          
kritéria písemné práce:  minimálně 6 vět, ve kterých zemi popíšu, 
neprozrazuji název, připíšu otázku, která bude jednotná: Jakou 
zemi bych rád/a navštívil/a?  Ilustrace nebo tištěný obrázek vlajky, 
země, kterou popisuji                                                                                                           
kritéria prezentace: vyprávím (nečtu) svůj příběh, mluvím hlasitě a 
zřetelně, aby mě slyšeli všichni, položím otázku, odpovím na otázky 
od posluchačů                                                                                                                    
Čítanka  st. 124-125                                                                                                         
Ve středu 4. 5. budeme mít Čtenářskou dílnu - vlastní knihu s 
sebou:-)                                                                                                

Matematika                                                       
Cíl: -  rozliším kvádr, válec, kouli, 
jehlan a kužel                                                                                                                                                                                  

Zkoumám tělesa, indické násobení, písemné násobení, krokování, 
dělení se zbytkem. Pracovní sešit st. 24-26. Učebnice st. 78-83                     

Náš svět                                                                       
Cíl: - písemně uvedu společné znaky 
rostlin a možnosti rozmnožování 
rostlin                                                                  

Písemné opakování učiva o rostlinách ve středu 4. 5. (studijní 
materiál mají děti v sešitě NSV).                                                                                    
Nové učivo: části těla kvetoucích rostlin - list (dělení, jeho části), 
květ (popis částí květu), plod - suchý plod, malvice, peckovice a 
bobule)

Anglický jazyk:                                       Skupina paní učitelky Laušmanové:                                                                                                                                                                                                                      
Cíl: Popíšu svůj pokoj.
str. 130-133                                                                                                                                                  
Skupina paní učitelky Klepárníkové:                                                                      
Unit 8 In the playground
Učivo: příslovce ,,too" + přídavné jméno
Můj cíl: pomocí příslovce ,,příliš" blíže popíšu oblečení (svetr je 
příliš velký,...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Info: V úterý 3.5. se ve škole uskuteční fyzikální představení Údif . Děkuji 
za uhrazení programu.                                                                                                           
Na pátek 6.5. je přesunutý program Motýlí cirkus (enviromentální 
program). Cena programu je 60,-. Předem děkuji za uhrazení.

TÝDENNÍ PLÁN

2.5. - 6.5.


