
DETEKTIVNÍ PLÁN 

 42. týden: 13. – 17. 6. 2022, sudý 

Detektiv: ______________ 

Den Učivo     

ČJ 
 Předprázdninová 

 Opakování 

MA 
 Na výletě 

 Ohlédnutí za 3. ročníkem 

SKN 
 Rostliny 

AJ 
  

 

   Detektivní záměr: (Na co se tento týden zaměřím, co zlepším a jak toho docílím) 

 

 

 

Pravidla detektivní mise: Když něco nevím, zkusím se nejdříve zeptat spolužáků, než vyhledám 

radu u paní učitelky 

 

Musím nechat přidělat klíček od skříňky! 

ANO     NE 

 

pondělí úterý středa čtvrtek pátek 

     



Informace pro detektiva a jeho tým:   

 Děkujeme všem rodičům, kteří podpořili své děti v charitativní akci Run and help. Naše 

třída vyběhala celkovou částku 9350.- kč. Děkujeme! 

  Je nutné vrátit knížky do třídní a školní knihovny! 

 14. 6. - 4. projektový den  školní družiny - 12 měsíčků 14:00 – 15:30. 

 16. 6. - divadélko Kukadlo - O víle Květince 14:00 – 15:00. 

 17. 6. budeme vybírat učebnice. 

 20. – 24. 6. týden sportu Chaloupky – odjezd od školy v 8:30, plánovaný odjezd 

z Chaloupek je ve 13:30. 

 28. 6. – Zahradní slavnost od 17:00 – 20:00. 

 30. 6. rozdávání vysvědčení – družina v provozu do 16:00. 

 Od 27. - 30. 6. je z provozních důvodů provoz družiny omezen do 16:00.  

 Každý den nejméně 15 minut HLASITĚ čtu a odpovídám rodičům na otázky k textu. 

 Každý den napíši tři věty podle diktátu! 

 K prázdninovému procvičování mohu využít Vyjmenovaná slova hrou. Pracovní sešit 

z matematiky i z českého jazyka 1. i 2. díl. 

 

 

Sebehodnocení 

ČJ Odpovím na otázky v textu.  

Ma Dokáži vyřešit, které zvířátko se skrývá za maskou. 
 

SKN Vím, k čemu rostliny potřebují oxid uhličitý. 
 

AJ   

A   ÚPLNĚ ZVLÁDÁM, PRACUJI ZCELA SAMOSTATNĚ.  
 

B  
 ZVLÁDÁM, OBČAS S DROBNÝMI CHYBAMI, PLNÍM ZADANÉ 

ÚKOLY.  

 

C   DOPOUŠTÍM SE DROBNÝCH CHYB, POTŘEBUJI POMOC.  
 

D  
 MÁM NEDOSTATKY VE ZNALOSTECH. SÁM/SAMA SI NEVÍM 

RADY.  

 

  

Třídní telefon je +420 773 515 224. 

 

Karin Vašátová, Jana Laštovičková a párový pan učitel Michal Zeidler 


