
 27. TÝDENNÍ PLÁN 

 1. TŘÍDA 

19.03. - 23.03.2018 

Český jazyk Píšeme psací M a N.  Psaní je již tak úhledné, že jsem mnohým do deníku napsala doporučení psát již perem. Přikláním se k peru klasickému 
„bombičkovému“ (sama mám v oblibě do firmy Schneider za cca 60,-), pokud zakoupíte cokoliv jiného doporučuji trojhranný úchop.  
Pracovat budeme: 

• Písanka po s. 16 

• Už čteme a píšeme sami – po s.29 

Matematika • Opakujeme řešení sčítání a odčítání na prostředí autobusu. Rozkládáme čísla, počítáme do 16. 

• Pracujeme po s. 20, procvičujeme v pracovních listech. 

Náš svět • Kde žijí zvířata kolem nás? Prvouka po s. 55 

Anglický jazyk • Práce s učebnicí str. 50, poslech Birthday card, CD 1 poslech 29 
Informace pro rodiče Moji milý, ve třídě máme první dítě s neštovicemi, snad se dětem zadaří a výsev bude hromadný! 

• V pondělí rozdám těm, kteří splnili oba úkoly přihlášku s návratkou na Noc s Andersenem, návratku vybíráme do středy 

• Vysílání bude ve středu ráno, téma: Kde všude už vidím jaro?  
• Dejte prosím, je-li to možné klukům zelené triko a holkám červené triko, budou v rámci TV a soutěže o lidskou kraslici, kterou 

pořádá náš školní parlament, vytvářet foto.  

• Ve středu 21.03. půjdou naši prvňáci vyhánět paní zimu (Moranu), směr rybník při cestě do Braníškova kolem lípy. (Děti cestu znají). 
Můžete se přidat, následuje malý společný piknik u rybníka a cesta zpět.  

• Některé zprávy se oznamují nelehce, děti ve středu nedoprovodím, potkala mě nemoc, ve středu mám akutní vyšetření a dále asi 
v rozmezí dnů hospitalizaci. Na Noci s Andersenem bude Veronika a třeba ještě i já nebo Radka (paní zástupkyně). 
Mějme se jarně! Vaše učitelka Míša W. 
 

INFORMACE K PLAVECKÉMU VÝCVIKU 

 

 



Vážení rodiče,  

plavecká výuka se od 1. 9. 2017 stala povinnou součástí výuky tělocviku na prvním stupni. Vaše děti se ve školním roce zúčastní 
2017/18 plaveckého výcviku v Plavecké škole paní Hemberové ve Wellness centru Kuřim. 

Výcvik se skládá z 10 lekcí.  

Plavání bude probíhat vždy ve středu 11.00 – 11.45 hod od 25. dubna do 27. června 2018. 

Odjezd od školy bude asi 10.05 a návrat do 12.50 ke škole. 

Cena za kurz na jednoho žáka: ZDARMA. Mzdové náklady hradí škola, provozní náklady zřizovatel a dopravu budeme hradit z 
dotačního projektu MŠMT (v případě, že by byl dotační program ze strany MŠMT pozměněn nebo zrušen, budou náklady na 
dopravu hradit rodiče zúčastněných žáků, děkujeme za pochopení).  

S sebou: plavky, boty k bazénu, osuška, hřeben, děvčata s dlouhými vlasy plaveckou čepici a čepici na cestu autobusem zpět 
– v batůžku.  

 

Kurz probíhá v rámci výuky Tv, omluvení pouze ze zdravotních důvodů. Dlouhodobá omluvenka z 
plavání je třeba od lékaře. Omluvené děti zůstávají ve škole. 

 

 

 

 


