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Jméno:        

Co se naučím Sebehodnocení 

ČJ 
Podstatná jména, procvičování probraných VS 

Uč – po str.57,  PS 2 – str. 4  Pís – po str.29 

Najdu a označím ve větě podstatné jméno? 


M 
Sčítání a odčítání stovek, porovnávání, sčítání typu 200 + 54 

Uč – po str. 62, PS  – 11 

Sčítám a odčítám probrané typy příkladů do 1 000? 


AJ 

Zimčíková 

U2 – Food; U3 – Animals; U4 - Clothes – Opakování 
 

Průběžné zkoušení – Slovní zásoba U2 + U3 + U4 
 



AJ 
Chovanec 

TEST L4 v pondělí 30.1. (slovní zásoba, vazba I´m wearing...); 
komix - četba a překlad; úvod do L5 – nová slovní zásoba; 
anglická videa a písničky. 



AJ 

Urbanec  

Procvičování slovní zásoby – oblečení PS do strany 31 


ČaS 
 

Člověk – kosti, svaly 

Uč - 68 

Pojmenuji základní orgány a kosti v těle? 


Výchovy   

Organizační záležitosti: 

31.1. Filmový klub a vydávání vysvědčení. Konec výuky 11:40. 

2.2. Ve čtvrtek nebude hodina Tv z důvodu akce v tělocvičně 

3.2. Pololetní prázdniny 

 

 

Domácí úkoly: 

Po:  

Út:  

St:  

Čt:  

ŠD 

Ve školní pokladně Vám bude odečtena platba 1 150 Kč za ŠD - 2. pololetí. Prosíme rodiče, kteří by chtěli své dítě odhlásit na 2. pololetí 

ze školní družiny, ať to oznámí své paní vychovatelce do 31.1.2023. 

Karneval 

Ve čtvrtek 9.2. bude mít ŠD karneval od 14:30 do 16 hod. Karneval bude ve školní jídelně, proto Vás prosíme, pokud si budete 

potřebovat vyzvednout své dítě, tak si ho vyzvedněte do 14:30 hod. nebo pak až od 16 hod. 

Na karneval vybíráme malou tombolu, každé dítě, které přinese dárek do tomboly, dostane v den karnevalu slosovatelný lístek. Prosíme o 

dárky do tomboly v částce zhruba kolem 100 Kč. Masky si děti můžou přinést až v den karnevalu.                       

Děkujeme za pochopení a spolupráci. 

Podpis rodičů (přečíst o víkendu a podepsat): 

 


