
37. TÝDENNÍ PLÁN

 28. 5. – 1. 6. 2018

ČESKÝ JAZYK Písemné opakování  30. 5. - podstatná jména – rod, životnost, číslo a pád.
Slovesa – čas. Pracovní sešit st. 68 – 69

Televizní vysílání/aktualita

Čtvrtek  31. 5. 
Téma: 
Nejzajímavější plodina je … (děti mohou psát o nejzajímavější plodině, kterou ochutnaly nebo jí jen viděly).
Prosím napište na volný list.

Čtvrtek 7. 6. 
Téma:
Louka je můj domov (děti popíší život na louce očima mravence, kobylky ..., kopretiny.)

Úterý 29. 5.  (mimořádně) Čtenářská dílna – knihy s sebou!

ANGLICKÝ
JAZYK

skupina Mgr. Martina Laušmanová
9. lekce – ukončení. Opakovací test 9. lekce. Zdravý životní styl.

skupina Mgr. Radovan Kolbaba
Téma: Reading letters and stories 

Umím: Najdu informace v textu 
skupina Mgr. Jana Šnévajsová 
9. lekce téma: zdraví

MATEMATIKA Pracovní sešit byl společně dokončen po str. 39. Stále procvičujeme krokování – povel vzad. Rodokmen. Prac. seš. st. 40 - 41

NÁŠ SVĚT Půda živí všechny. Pěstujeme jídlo, oblečení i palivo. Učeb. st. 68 – 69. Písemné opakování 31. 5. Rostliny – učebnice st. 63 - 65



INFORMACE

Prosím o uhrazení 30 Kč na nákup papírových ubrousků do třídy. Děkuji.

Dětem byl předán formulář týkající se zpracovávání a evidence osobních údajů. Prosím o jeho vyplnění a odeslání do školy. Děkuji.

V pátek 1. 6. oslavíme den dětí „Westernovým městečkem“. Žáci 8. třídy pro nás připravili dopolední program. Součástí programu je 
také soutěž o nejlepší westernový kostým. Konec výuky bude v 12.00. S sebou: ŽD, svačinu a dle zájmu kostým.

V úterý 5. 6. podnikneme pěší exkurzi na ekofarmu Nelepeč. Odcházím 8.30 směr Nelepeč. Dozvíme se o způsobu hospodaření. Je 
možné si zde opéct svoje špekáčky nebo zakoupit mléko - 1l za 15 Kč (vlastní nádoba). 
Návrat zpět do školy cca 13.00. S sebou: batůžek se svačinou a pitím, sportovní oblečení a obutí, pláštěnku, klíče od skříňky, čip a psací 
potřeby. 

Ve středu 6. 6.  Focení tříd a skupin (viz návratky – připravené k předání 28. 5.) 

Cesta za pokladem má již řadu odvážných čtenářů, kteří osídlili své ostrovy:-) Děkuji, že konzultujete výběr vlastních knih.

                                        Krásné slunné dny přejí Eva Bartesová, Jana Šnévajsová a Michaela Pokorná!

     


