
Týdenní přehled     
12. 9. – 16. 9. 2022 

Co se budeme učit?
Čj Význam slov – slova mnohoznačná, nadřazená, podřazená, s cit. zabarvením

M Velká násobilka

Aj Unit 1 – spelling, slovní zásoba

Vl Státní symboly, ČR demokratický stát

Pří Ekosystém

Co bych měl(a) umět? zvládnutí učiva

Čj Párové souhlásky

Význam slov

M Malá násobilka

Sčítání a odčítání zpaměti 

Písemné sčítání a odčítání

Velká násobilka

Aj Spelling

Slovní zásoba 

Vl ČR na mapě

Sousední státy
Pojmy 

Pří Rozdělení živé a neživé přírody

Ekosystém

13. 9. Čj diktát
13. 9. TŘÍDNÍ SCHŮZKY
14. 9. M desetiminutovka
15. 9. Exkurze k hasičům

Co se mi podařilo, z čeho mám ve škole radost?
______________________________________________

Na co se v příštím týdnu zaměřím, co můžu zlepšit? 
______________________________________________

Moje nejoblíbenější hodina tento týden: 
______________________________________________
Podpis:
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