
Předmět + cíle Učivo Splněno ✓

Český jazyk  V úterý  7. 6. diktát (vyjmenovaná slova).                                                               
Středa 8. 6. závěrečná písemná práce (vyjmenovaná slova, slovní 
druhy - určit v souvětí, věta jednoduchá/souvětí, práce s textem - 
odstavce, vyhledávání v textu, klíčová slova, autor, ilustrátor a 
nadpis)

Cíl: - rozliším větu jednoduchou a 
souvětí                                                                        
- ve větě najdu podmět a přísudek

 Nauka o větě. Věta jednoduchá a souvětí. Učebnice st. 106-112.                                              

Cíl: - tvořím ve skupině Lesní noviny První vydání Lesních novin - vytvoříme jeden celek z článků a 
příspěvků, které si děti napsaly během lesní pedagogiky.

Cíl: - k přečtenému textu odpovím na 
otázky 

Čtenářská dílna bude ve středu 8.6. Vlastní knihy s sebou:-) 

Matematika

Cíl: -  rozliším podle popisu 
geometrický tvar                                                                                     
- vyřeším úlohy  krokování s otočkou 
vzad                                                                                                                                                          

Síť krychle. Plán stavby-pohled zepředu. Násobilkové čtverce.  
Krokování čelem vzad.  Prac. seš.  po st. 35. Učebnice st. 93-95.            
Ve čtvrtek 9.6. závěrečná písemná práce (slovní úlohy, písemné 
násobení, dělení se zbytkem, rýsování kružnice, čtverce v čtvercové 
síti,  rozlišení geometrických tvarů, písemné násobení, sčítání a 
odčítání).

Anglický jazyk:                                       Skupina paní učitelky Laušmanové:                                                                      
Cíl: Nacvičím představení o lovu na medvěda.
ke zhlédnutí na https://www.youtube.com/watch?v=0gyI6ykDwds                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Skupina paní učitelky Klepárníkové:                                                                             
Unit 9 At the sports centre
Učivo: vazba: I can/ I can´t
Můj cíl: Popíšu, co umím/co můžu. Vyjádřím, co neumím/nemůžu.                                                                                                                                                                

Náš svět:                                                                                                                 
Cíl: - vysvětlím význam rostlin a 
živočichů rostoucích/žijících v okolí 
lidských obydlí

Živá příroda.  Potravní řetězec u zvířat. Pojem býložravci, 
hmyzožravci, masožravci, všežravci. Přírodní společenství v okolí 
lidských obydlí.                                                                        

TÝDENNÍ PLÁN
6.6. - 10.6.

Ve středu 8.6. v 10.40 bude probíhat třídní focení. Děti se mohou fotit po skupinkách. Skupinky je třeba mít dopředu 
promyšlené (dohodnuté) a důležité je, že kolik dětí je na fotce, tolikrát se fotka tiskne. Cena třídní fotky je 35Kč, 
skupinové 25,-.                                                                                                                                                                                                                                                
V pátek  10. 6. nás čeká ukázka vojenské techniky. Během dne si děti budou moci prohlédnout vojenské exponáty.  V 
tento den bude probíhat výuka dle rozvrhu.           


