
38. TÝDENNÍ PLÁN

 4. 6. – 8. 6. 2018

ČESKÝ JAZYK Procvičování – podstatná jména - pády
Slovesa – čas, osoba a číslo. Pracovní sešit st. 69 - 70

Televizní vysílání/aktualita

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

Úterý 12. 6.  Závěrečná písemná práce.

Čtvrtek 14. 6.
Téma: Pozvánka na výlet (poslední vysílání tohoto školního roku)

V pátek - čtenářská dílna – knihy s sebou!

ANGLICKÝ
JAZYK

skupina Mgr. Martina Laušmanová
9. lekce – ukončení. Test 9. lekce a dokončení hodnocení - formou ústních pohovorů. 

skupina Mgr. Radovan Kolbaba
Téma: Parts of the human body

Umím: Pojmenuji části těla
6. 6. 2018 Písemné zkoušení učiva 8. lekce
- oblečení
- předložky in, on, at
- jak je dlouhé...



skupina Mgr. Jana Šnévajsová 
9. lekce - Sporty. Použití fráze "I can" a "I can not". 

MATEMATIKA 7. 6. Závěrečná písemná práce – písemné sčítání a odčítání do 1000, násobení, písemné násobení dvojciferným činitelem,dělení (se 
zbytkem), zaokrouhlování, rýsování trojúhelníku, slovní úloha, indické násobení, přednosti násobení a závorky.
Prac. seš. st. 41 - 42

NÁŠ SVĚT Louka – to není jen tráva. Učebnice st. 70 – 71. Příprava závěrečné prezentace ročního projektu.

INFORMACE

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

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.

Ve čtvrtek 7. 6. písemná práce  z matematiky – rýsovací pomůcky s sebou!

12. 6. písemná práce z ČJ

14. 6. výlet ŽP (účastní se pouze děti, které pravidelně docházely na zasedání ŽP)

11. 6. - 15. 6. sběr papíru

21. 6. třídní výlet – Permonium (Oslavany)

Cesta za pokladem – prosím všechny, kteří nemají ještě osídlené ostrovy, aby tak v následujících třech týdnech učinili. Nejpozději do 
pátku 22. 6. Čtenářské listy jsou součástí hodnocení ČJ.

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

     




