
Týdenní přehled     
3. 10. – 7. 10. 2022 

Co se budeme učit?
Čj Předložka x předpona, předpony od-, nad-, pod-, před-

M Slovní úlohy, písemné násobení

Aj Unit 2 My family, zájmena his x her, číslovky 10-100

Vl Orientace v krajině

Pří Houby, rostliny – společné znaky 

Co bych měl(a) umět? zvládnutí učiva

Čj Slovní druhy

Rozdělím slova na kořen, předponu, příponu
Poznám předponu a předložku, správně to napíšu

M Malá násobilka

Dělení se zbytkem

Písemné násobení

Velká násobilka

Aj Spelling

Slovní zásoba family
Zájmena his x her

Vl Kraje a krajská města – ukážu na mapě

Orientace na mapě, plánu
Orientace v krajině

Pří Rozdělení živé přírody

Houby

Společné znaky rostlin

4. 10. M test (písemné +,-, násobilka, sl. úloha)
5. 10. Čj testík (kořen slova)
6. 10. Př testík (houby)

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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