
21. TÝDENNÍ PLÁN

Od 29. 1. – 2. 2. 2018

ČESKÝ JAZYK Procvičování vyjmenovaných slov po B, L, M, P a slov příbuzných.
Nauka o slově – slova souznačná a slova protikladná (prac. seš. - prosím dokončit str. 23 (týká se pouze některých děti, které ji nestihly 
vypracovat v CA), str. 24 přechází z minulého týdne.
Prac. seš. po s. 25

Televizní vysílání:

Čtvrtek 1. 2. 
Téma: Lidské tělo – encyklopedické hledání (děti si vyhledají zajímavosti o lidském těle)

Středa 14. 2.
Téma: Přání pro mé milé … toto televizní vysílání si napíšeme ve škole (s sebou bude ještě třeba stuha cca 40cm, zdobný knoflík - větší,
jehlu a nit). K přání pro kamarády vytvoříme i drobný dáreček  - záložku do knihy.

Čtenářská dílna:
mimořádně ve středu – rozečtená kniha s sebou

ANGLICKÝ
JAZ

skupina Mgr. Martina Laušmanová
6. lekci - můj dům a nábytek v něm, budeme si povídat, kde co je. Popis pokoje.

skupina Mgr. Radovan Kolbaba
Téma: Furniture
Umím: Pojmenuji nábytek

Středa 31. 1. Písemné opakování učiva 5. lekce
- číslovky od 1 do 29
- venkovní hračky a barvy
- já mám a já nemám - I have got/ I haven't got



skupina Mgr. Jana Šnévajsová
5.lekce - opakování (venkovní hračky, sloveso have got, číslovky do dvaceti)
6.lekce - nábytek, předložky in, on, under

MATEMATIKA Pracovní sešit č. 2 – Plány staveb, kvádr, písemné násobení – prac. seš. po s. 11

NÁŠ SVĚT Člověk a jeho zdraví –  krev prohloubení učiva, buňka

INFORMACE

úterý 30.1. bude probíhat školní kolo pěvecké soutěže – již máme zástupce třídy vybrané.

středu 31. 1. 
Probíhá výuka dle rozvrhu.
Během 5. vyučovací hodiny si rozdáme vysvědčení (slohy s sebou). Na oběd půjdeme v průběhu této hodiny. Pokud souhlasíte s odchodem 
svých děti před 12.50, prosím o zápis souhlasu do ŽD. 

čtvrtek 1. 2. 
Prosím děti, aby si na tento den přinesly s sebou své oblíbené stolní hry.

pátek 2. 2. 
Pololetní prázdniny

5. 2. - 9. 2. 
Jarní prázdniny

V pátek 16. 2. bude další zasedání Žákovského parlamentu ve 14.00 hodin ve sborovně školy.

Od 2. 2. do 23. 2. nebude v provozu tělocvična z důvodu rekonstrukce.

Milí rodiče, děkujeme vám srdečně za vaši práci, trpělivost a spolupráci během prvního pololetí. Věříme, že v druhém pololetí bude
naše společné úsilí minimálně stejně úspěšné.  Hodně sil vám přeje Eva Bartesová a Jana Šnévajsová.


