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  TÝDENNÍ PLÁN
    22.1. - 26.1.2018

ČESKÝ JAZYK Párové souhlásky PS 2 díl str. 4-7, písanka str. 39-40

ANGLICKÝ JAZYK Uč. str. 36, opakování barev se slovním spojením I‘ve got…, Have you got…?, PL

MATEMATIKA Procházíme výstavištěm  - sčítání a odčítání do 100, násobilka 2-6, PS 2 str. 26-31

NÁŠ SVĚT Kalendář – roční období, měsíce, dny v týdnu.
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Informace pro rodiče:
Do center aktivit budou děti potřebovat kalendář na rok 2018 (jakýkoliv). Vrátíme ho nepoškozený.

V pátek bude čtenářská dílna. Knihy s sebou!

Vaše paní učitelky Katka, Iveta a Katka

V pondělí 22.1. bude probíhat třídní kolo pěvecké soutěže. Domluvte se doma s dětmi, jakou písničku by chtěly zpívat. Doporučuji spíše lidové písničky 
než moderní, ale omezovat nikoho nechceme. Mohou se doprovázet i na hudební nástroj, pokud hru na něj ovládají. Tři nejlepší žáci postoupí do školního 
kola.

Televizní vysílání – budeme vysílat ve středu 24.1. Téma: Nejoblíbenější den v týdnu. Děti vymyslí a napíší 4 věty (prosím, udělejte jim do 
sešitu tužkou linky) a namalují nebo nalepí obrázek.

Připomínám uzávěrku Vizitky přečtené knihy za 1. pololetí – děti do formuláře, který dostaly v září, vyplní informace o přečtené knize a odprezentují před 
třídou. Tento dokument je součástí hodnocení z Čj (stejně jako např. pololetní práce) a proto jej budu vyžadovat. Někteří již mají dávno splněno – viz. 
hodnocení v Edookitu. 

Prosíme všechny rodiče, aby si zkontrolovali absenci svého dítěte v Edookitu. U některých dětí se objevují dlouhodobě neomluvené hodiny. Připomínám, 
že dle zákona a školního řádu je zákonný zástupce dítěte povinen doložit omluvenku do 3 kalendářnách dnů od ukončení absence. Děkuji za pochopení.

Od 2.2. do 23.2. nebude v provozu tělocvična z důvodu rekonstrukce. V tělocviku budeme chodit ven, pokud to počasí dovolí. Dejte proto prosím dětem 
vhodné oblečení a obutí pro pobyt venku. 
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