
    PRV Pokračujeme téma - Svět kolem nás UČ str. 32-35.  
Pokračujeme velký celoměsíční projekt Vesmír.  
Planety sluneční soustavy – malé i velké.  

26. týden opakovací 
24. února – 28. února 

 Mluvnice  - vyjmenovaná  slova – obojetné souhlásky   
(opakujeme po S, začínáme po V), UČ str. 100-105.  
Psaní  - dokončování písanek 4,5,6. 
Čtení  - čítanková četba; Míša F. představí svou oblíbenou 
knihu třídě – společný zápis do čtenářského deníku. 
Literární útvar – dětské časopisy – pokud mají děti svůj 
oblíbený dětský časopis, ať jej do výuky přinesou.  

ČJ 

 

M 
Jedna polovina jako číslo UČ str. 55, 
Schody a rovnice UČ str. 56, 
Řešíme slovní úlohy UČ str. 57.  
Násobíme, dělíme, sčítáme, odčítáme.  

Moje milé děti, 
 
 únor se chýlí ke konci, a tak je potřeba se ohlédnout za tím, co jsme se naučili. V  tomto týdnu 
nás tedy čekají malé písemné práce, které ověří, jak daným látkám rozumíme a zároveň odhalí, 
v čem bychom se mohli zlepšit a co je potřeba dále procvičovat.  
 
oV úterý si v anglickém jazyce zopakujeme UNIT 5 Hello, Doctor! Procvičujte tedy pečlivě slovní 
zásobu a fráze have/has a should/shouldn‘t . Pomůže vám k tomu náš anglický pomocníček, 
kartičky vocabulary a pracovní sešit  AJ , který najdete na webu třídy.  
oV českém jazyce si ve středu zopakujeme především vyjmenovaná slova po P a S. Objeví se ale i 
cvičení na vyjmenovaná slova po B,L a M, které už by nám neměli dělat žádný problém.   
oV matematice jsme již opakovali písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení a příklady se 
závorkou. Ve středu nás tedy ještě čeká Biland, dvoupodlažní výstaviště a slovní úlohy.  
oV prvouce budeme ve čtvrtek opakovat Vesmír. Neobjeví se tam nic jiného, než co naleznete v 
učebnici na str. 31-35.  

 
Zní to děsivě? Nemějte obavy! Jedná se o malé písemečky, které nám nezaberou více než 15-20 
minut. Budou to převážně doplňovačky. Tak směle do procvičování!   
 
Prosíme rodiče o pečlivé sledování žákovské knihy a třídního webu.Veškeré aktualizace jsou 
pravidelně zaznamenávány.  
 
                                                                    S  úctou paní učitelky Denisa a Anička   

 

  AJ 
Repeat Unit 1, 2, 3, 4  !!! 
(Meet my friends; My class; My home; Let ´s go out!)  
WB najdete na třídním webu.  
We  are finishing Unit 5 – Hello, doctor! 
Procvičování a slovní zásoba – obálka + třídní web AJ.  


