
 

 TÝDENNÍ PLÁN   

 od 2.10. – 6.10. 2017                        

 

ČESKÝ JAZYK 

Pracovní sešit po str. 12 (10. strana nebyla dokončena v minulém týdnu - dokončíme v současném a to ve škole). 

Vyjmenovaná slova po B - přehled si nalepíme do sešitu (č. 513 - Vyjmenovaná slova). 

 

Televizní vysílání 

6. 10.  (mimořádně v pátek) 

Téma: Tvorba vlastní básně (Podzim) z nabídky slov – jablíčko, hruška, fouká, vítr, listí, padá, tváře.  

12. 10. (čtvrtek) 

Téma: Lidská povolání (stručný popis povolání, důležitost tohoto povolání pro ostatní, případně zda by toto povolání děti chtěly 

vykonávat.) 

Alternativa - aktualita se zápisky v sešitě TV.  

 

Pravidelně každý pátek čtenářská dílna. (Vlastní kniha s sebou.)  

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

 

1.skupina Mgr. Martina Laušmanová  

Lekce 2 – Četba dopisu (popis odkud, kdo je). Přehled anglicky mluvících zemí (mapa) 

 2. skupina Mgr. Radovan Kolbaba 

Téma: Colours and English speaking world 

Umím: Znám barvy v angličtině 

Písemné opakování: 

4. 10. - Unit 1 test - introduction, numbers 1-10 

 3. skupina Mgr. Romana Srbová: Závěrečné písemné opakování 1. lekce Zahájení 2. Lekce - projdeme si slovíčka (výslovnost). 

 Opakování na písemnou práci: čísla, jednoduchý rozhovor (pozdrav, představení se, kdo to je, rozloučení) Děti mají na 

procvičování pracovní listy. Je potřeba cvičit jazyk a slovní zásobu i doma. Prosím, připojte se k online procvičování slovíček L1 

přímo pro naši skupinu na tomto linku: https://www.memrise.com/group/199214/ 



MATEMATIKA MATEMATIKA Násobení. Písemné sčítání. Pracovní sešit po str. 14 

Učebnice str. 12 

Práce s učebnicí – je třeba mít tvrdou fólii a tužku. S sebou pomůcky na rýsování (sešit, pravítko, tužku č. 3) 

NÁŠ SVĚT Naše vesnice (plán) 

Učebnice str. 9 

Informace: Pondělní výuka - dvě vyučovací hodiny. S sebou pouzdro, Žákovský deník, svačina. V 10.00 odjezd na plavecký výcvik. Návrat 

13.00. 

Úterý 3.10.  

Třetí ročníky připravují společně pro děti z MŠ dětskou Olympiádu.  

Prosím dejte dětem sportovní oblečení a obutí na ven. S sebou dále svačinu, pití a pouzdro. Učebnice zůstanou doma:-). V případě 

nepříznivého počasí (déšť) bude akce přesunuta na jiný den. 

Ve čtvrtek 5. 10.  
Pojedeme do Vidy do Brna na program Alchymisté. Cena vstupenky je 112,- Kč (v ceně vstupenky je zahrnut výukový program, 

pohyb po celém areálu Vida centra a vstup do science show). Částku budu vybírat do středy 4.10. Cena za dopravu bude později 

rozpočítána na základě zaslané faktury. Odjezd od školy bude v 8.15, návrat okolo 13.00. S sebou: pohodlné oblečení, batůžek, 

svačinku a pití, kinedryl (kdo potřebuje), neděravý sáček. V době naší návštěvy bude v areálu Vidy natáčet Česká televize pořad pro 

Déčko. Požádali nás, zda by mohli natočit děti u některých exponátů. Pokud byste nesouhlasili, dejte mi prosím vědět a zařídím, aby 

se vaše dítě v záběru neobjevilo. 

Pátek 6.10 

Mimořádně Televizní vysílání. 

Tento týden již začínají kroužky. Pro menší zájem nebudou otevřeny tyto kroužky - Maňáskové divadlo a Základy bojových sportů. 

Dramaťák I - uvažuje se o spojení s Dramaťákem II, Šikovné ručičky - nabízíme nový termín (pátek - 13.15 - 14.15). V případě zájmu 

zašlu přihlášku. 

 

Přejeme krásné říjnové dny Eva Bartesová a Jana Šnévajsová. 

  


