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Informace 

5.2. Naivní divadlo – „Až opadá listí z dubu“ 

8. 2. – 12. 2. Jarní prázdniny 

17. 2. Školní kolo recitační soutěže (13:30 – 16:00 hod. v knihovně školy)-3 žáci, kteří postoupí 
z třídního kola 

 

Akce, 
pomůcky 

 5.2. Naivní divadlo (jdeme v rámci vyučování) 2 lístky na MHD, 50,- Kč, čítanka, pomůcky 
na centra aktivit) 

Centra aktivit: Lidské tělo – dokončujeme 

Do 5. 2. – informace o Janu Werichovi 

3. 2. Vodovky, třpytky, drobné ozdůbky 

Učivo:   

Čj 

 

 

 

 

 

 

     

  M 

 

 

 

      

     Prv 

 

   

Aj 

 Vyjmenovaná slova po Z, B,  L (opakujeme) 

 Psaní i, y po F (opakujeme) 

 Psaní i, y u názvů měst v ČR 

 Diktáty 

 Tvarosloví  

 Vyjmenovaná slova po M 

 Recitace 
 

 Sloh: Domýšlení příběhu  
 

 Jan Werich: život a dílo,  Fimfárum 

 Denně čteme z čítanky dle úkolu 
 

 

 Násobilka –stále procvičujeme 

 Písemné sčítání a odčítání do 1000 

 Sčítání a odčítání trojciferných čísel v oboru do 1 000 zpaměti 

 Porovnávání trojciferných čísel 

 Převody jednotek délky 

 Trénujeme rýsování 
 

 
 

 Lidské tělo (dokončujeme centra aktivit)  

 Živá a neživá příroda 

 Měření délky a objemu  
 
 

 Unit 6 –Bugs- slovní zásoba-hmyz, předložky místa. P. uč. Gabarová 

 Unit 6 - Bugs. Předložky, opakování sloves být, mít a umět. Čtení textů,  
rozšiřování slovní zásoby. Kontrolní testy. p. uč. Pavelčáková 
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  Pč   

   Vv 

 

Vyrábíme valentýnky z papíru ( třpytky, drobné ozdobičky-flitry, kamínky na 4. 2.) 

 

Akvarel - vodovky  

Poznámky  
 

Každý den platí číst: nahlas a výrazně doma rodičům. 

Děti zjistí pár informací o Janu Werichovi – do pátku 5. 2.  

Všechny důležité termíny si děti z plánu zapíší do diářů.  

 

Přeji všem, aby si užili jarní prázdniny na sněhu i bez sněhu a načerpali energii (i když 

někteří jí mají pořád hodně). 

Celý únor ve škole nebudu z důvodu dlouho odkládané operace. Děti bude učit paní 

učitelka Dagmar Tichá, kterou zasvětím a budu s ní ve spojení.  

                                      S pozdravem a s díky všem za spolupráci Vlaďka Poláčková 

 

                                                                          


