
DETEKTIVNÍ PLÁN 

 4. týden: 20. - 24. 9. 2021, sudý 

Detektiv: ______________ 

Předmět Učivo     

ČJ 
 Opakování učiva 2. třídy.  

 Zvířecí. 

MA 
 Opakování učiva 2. třídy.  

 Počítáme s násobilkou a mincemi. Zkoumáme tvary a části, 

rýsujeme 

SKN 
 Deník. 

 Místo, kde žijeme. 

AJ  Užívám CAN a CAN´T pro vyjádření schopností. 

 

Kdy Předmět Úkol  
Do 

kdy 
Splněno 

     

     

 

   Detektivní záměr: (Na co se tento týden zaměřím, co zlepším.) 

 

 

Informace pro detektiva a jeho tým:  

 24. 9. Toulcův dvůr – Včela v síti života 

 Každý den nejméně 10 minut HLASITĚ čtu a odpovídám rodičům na otázky 

k textu. 

 Každý den napíši dvě věty podle diktátu! 

 Na Hudební výchovu si pořídím desky na zakládání pracovních listů. 

 Do pololetního vysvědčení přečtu dvě knihy a představím je spolužákům.  

 Vyberu s rodiči zámek, hrad či zříceninu, uskutečníme návštěvu a vytvořím 

plakát, ten pak odprezentuji před třídou v předem dohodnutém termínu. 



 Od tohoto týdne děti rýsují. Prosím dovybavte penál kružítkem, tužkou H3 a 

pravítkem.  

 Stále nemáme všechny karty žáka, zdravotní způsobilosti a podepsaný školní 

řád družiny! 

 Prosíme, dávejte dětem, co jsou déle ve družině i odpolední svačinu. Děkujeme. 

 Pokud zjistíte, že během prázdnin bylo něco zapomenuto, doporučuji stránky 

http://kaminet.cz/ces.php, kde naleznete inspiraci k domácímu procvičování.  

 Plavecký výcvik bude probíhat v týdnu od 1. 11.  do 5. 11. u Máchova jezera. 

 

 

Pravidla detektivní mise: Poslechnu na poprvé  

 

 

Sebehodnocení 

Čj Vím, kde ve slově píši – u, ú, ů  

Ma Umím narýsovat přímku a označit bod. 
 

SKN Znám pravidla pro chodce. 
 

AJ Umím užívat can a can´t pro vyjádření schopností. 
 

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.  

 

  

Karin Vašátová, Eliška Nováková a párový pan učitel Michal Zeidler 

pondělí úterý středa čtvrtek pátek 

     


