
Týdenní přehled     
26. 9. – 30. 9. 2022 

Co se budeme učit?
Čj Stavba slova – předpona, kořen, přípona, předložka x předpona

M Slovní úlohy, dělení se zbytkem, velká násobilka

Aj Unit 2 My family, zájmena his x her, slovní zásoba

Vl Kraje ČR – procvičování, mapy, plány

Pří Ekosystém, dělení organizmů, houby

Co bych měl(a) umět? zvládnutí učiva

Čj Slovní druhy

Rozdělím slova na kořen, předponu, příponu
Poznám předponu a předložku

M Malá násobilka

Dělení se zbytkem

Písemné sčítání a odčítání

Velká násobilka

Aj Spelling

Slovní zásoba family
Zájmena his x her

Vl Kraje a krajská města – ukážu na mapě

Orientace na mapě, plánu

Pří Rozdělení živé přírody

Houby

27. 9. M desetiminutovka
28. 9. STÁTNÍ SVÁTEK
29. 9. Vl minitest (státní svátky, symboly, ČR dem.stát)

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:

Týdenní přehled     
26. 9. – 30. 9. 2022 

Co se budeme učit?
Čj Stavba slova – předpona, kořen, přípona, předložka x předpona

M Slovní úlohy, dělení se zbytkem, velká násobilka

Aj Unit 2 My family, zájmena his x her, slovní zásoba

Vl Kraje ČR – procvičování, mapy, plány

Pří Ekosystém, dělení organizmů, houby

Co bych měl(a) umět? zvládnutí učiva

Čj Slovní druhy

Rozdělím slova na kořen, předponu, příponu
Poznám předponu a předložku

M Malá násobilka

Dělení se zbytkem

Písemné sčítání a odčítání

Velká násobilka

Aj Spelling

Slovní zásoba family
Zájmena his x her

Vl Kraje a krajská města – ukážu na mapě

Orientace na mapě, plánu

Pří Rozdělení živé přírody

Houby

27. 9. M desetiminutovka
28. 9. STÁTNÍ SVÁTEK
29. 9. Vl minitest (státní svátky, symboly, ČR dem.stát)

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:

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKusoq6V5McCFYNAFAodgJgB3w&url=http%3A%2F%2Fwww.tiskatka.cz%2Frazitka-smajlik%2F1-vesely-smajlik.html&psig=AFQjCNEz6yDZeBsKpXSDg8v7Zk1OosOZTg&ust=1441689307019789%00%E5%A1%B9%EF%92%81%E1%B4%BB%E4%A1%BF%E2%B2%AF%E5%B6%82%E8%97%84%E6%8C%A7%00%00%EA%AE%A5
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLO95vqV5McCFYK4FAoda_kKww&url=http%3A%2F%2Fwww.optys.cz%2Fzbozi%2Fhodnotici-razitka-smajlici-sada-3-ks_5040101363%2F&psig=AFQjCNEz6yDZeBsKpXSDg8v7Zk1OosOZTg&ust=1441689307019789%00%E5%A1%B9%EF%92%81%E1%B4%BB%E4%A1%BF%E2%B2%AF%E5%B6%82%E8%97%84%E6%8C%A7%00%00%EA%AE%A5
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKmdzNuV5McCFUTJFAodJo0C1w&url=http%3A%2F%2Fwww.tiskatka.cz%2Frazitka-smajlik%2F4-smutny-smajlik.html&psig=AFQjCNEz6yDZeBsKpXSDg8v7Zk1OosOZTg&ust=1441689307019789%00%E5%A1%B9%EF%92%81%E1%B4%BB%E4%A1%BF%E2%B2%AF%E5%B6%82%E8%97%84%E6%8C%A7%00%00%EA%AE%A5
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKusoq6V5McCFYNAFAodgJgB3w&url=http%3A%2F%2Fwww.tiskatka.cz%2Frazitka-smajlik%2F1-vesely-smajlik.html&psig=AFQjCNEz6yDZeBsKpXSDg8v7Zk1OosOZTg&ust=1441689307019789%00%E5%A1%B9%EF%92%81%E1%B4%BB%E4%A1%BF%E2%B2%AF%E5%B6%82%E8%97%84%E6%8C%A7%00%00%EA%AE%A5
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKmdzNuV5McCFUTJFAodJo0C1w&url=http%3A%2F%2Fwww.tiskatka.cz%2Frazitka-smajlik%2F4-smutny-smajlik.html&psig=AFQjCNEz6yDZeBsKpXSDg8v7Zk1OosOZTg&ust=1441689307019789%00%E5%A1%B9%EF%92%81%E1%B4%BB%E4%A1%BF%E2%B2%AF%E5%B6%82%E8%97%84%E6%8C%A7%00%00%EA%AE%A5
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLO95vqV5McCFYK4FAoda_kKww&url=http%3A%2F%2Fwww.optys.cz%2Fzbozi%2Fhodnotici-razitka-smajlici-sada-3-ks_5040101363%2F&psig=AFQjCNEz6yDZeBsKpXSDg8v7Zk1OosOZTg&ust=1441689307019789%00%E5%A1%B9%EF%92%81%E1%B4%BB%E4%A1%BF%E2%B2%AF%E5%B6%82%E8%97%84%E6%8C%A7%00%00%EA%AE%A5



	Týdenní přehled
	Co se budeme učit?
	Co bych měl(a) umět?
	Na co se v příštím týdnu zaměřím, co můžu zlepšit?
	Podpis:
	Týdenní přehled
	Co se budeme učit?
	Co bych měl(a) umět?
	Na co se v příštím týdnu zaměřím, co můžu zlepšit?
	Podpis:

