
                              16. TÝDENNÍ PLÁN

                              Od 18. 12. – 22. 12. 2017                       

ČESKÝ JAZYK
Vyjmenovaná slova po M.  
Pracovní sešit od str. 37 – po str. 39.
Zimní kouzlo – tvorba knihy (děti si již napsaly příběhy, budeme kompletovat a upravovat).

 Televizní vysílání:
14. 12. (čtvrtek)
Téma: Mé největší přání…
Na první lednový týden si děti nebudou vysílání připravovat doma, uděláme si je ve škole.

Alternativa - aktualita se zápisky v sešitě TV.

Čtenářská dílna – prezentace o vánočních zvycích. Není třeba si brát knihu s sebou.

ANGLICKÝ
JAZYK

1. skupina Mgr. Martina Laušmanová
Christmas

2. skupina Mgr. Radovan Kolbaba
Téma: Vánoce
Umím: Znám výrazy pojící se s Vánocemi

19. 12. - přesunuté písemné zkoušení učiva 2. lekce (Rodina, čísla 1-100).

3. skupina Mgr. Renata Novotná
1. Say the chant. uč.str.34 + PS str. 43
2. Listen and read. + Is it safe to cross? uč. Str. 36 + PS str. 46
3. PS str. 44 - poslech, čtení 

MATEMATIKA Většina dětí již pomalu dokončuje pracovní sešit, pozvolna dokončí i ostatní během následujícího týdne. Dále budeme procvičovat 
násobení, dělení, pamětné sčítání a odčítání do 100 formou her.

NÁŠ SVĚT Délka, objem a hmotnost. Vánoční čas.



Informace Ve čtvrtek 21. 12.

Nás navštíví sklářka. Cena dílničky je 45 Kč. Děti budou zdobit baňku – je dobré si vytvořit návrh. Současně si děti mohou nakoupit různé 
skleněné šperky a ozdoby jako vánoční dárky. Prosím dejte tento den dětem krabičku nebo kelímek, ve kterém si baňku odnesou domů.

Televizní vysílání

V pátek 22. 12.

Bude ve třídě probíhat tradiční vánoční besídka. S troškou cukroví, zpíváním koled a tvořením. Děti si přinesou jeden nepodepsaný dárek v 
ceně kolem 60 Kč. Další dárečky, již podepsané po dohodě s kamarády. 

Konec výuky je plánovaný na 11.30. Následuje oběd. Děti si můžete v tuto dobu vyzvednout. Pokud souhlasíte se samostatným odchodem 
dítěte od 11.30, prosím o písemné vyjádření v ŽD. Bez souhlasu budou děti ve škole do 12.50 dle běžného rozvrhu. Družina je v provozu 
beze změny.

Přejeme klidný předvánoční čas Eva Bartesová a Jana Šnévajsová.


