
7. TÝDENNÍ PLÁN  

 15. 10. - 19. 10.                       

ČESKÝ JAZYK
Stavba slova – kořen, předpona a přípona. Předpony x předložky. Pr. seš. 1 st. 13 – 15.
Slohové cvičení – postup.

ANGLICKÝ
JAZYK

1.skupina Mgr. Martina Laušmanová

Dokončení lekce 2 - rodina, srovnání věku, rodokmen a přečteme první komiks: The Giant spiders.

2. skupina Mgr. Radovan Kolbaba
Téma: Comparing ages
Umím: Porovnávám věk v angličtině

19. 10. - Numbers 1-100 test - Písemné zkoušení na porozumění anglickým číslům od 1 do 100.

3. skupina Brigita Rozbořilová

Me and my family - opakování. Časování slovesa být - to be. 
  

MATEMATIKA Násobení a dělení. Pr. seš.1 st. 15 - 18. Učebnice st. 24 – 27. 

NÁŠ SVĚT Přírodověda – rostliny (společné znaky, fotosyntéza)
Vlastivěda (modrá) – Československo 100 let. Demokratický stát uč. st. 13 – 14.

Informace: 16. 10. Písemné opakování – slova nadřazená, podřazená, souřadná, spisovná, nespisovná, citově zabarvená.
„Pod kloboukem“ Mykokosmos (houby a houbaření na Tišnovsku). Program proběhne v muzeu města Tišnov. Termín byl po dohodě sjednán
 na 17. 10. 2018. Cena výukového programu je 60 Kč (včetně tvořivé dílny). Ráno bychom se sešli ve třídě.
Odjezd z Deblína linkovým autobusem v 9.03. Návrat z Tišnova 11.36. Jízdné pro děti tam i zpět činí 10Kč. 
Výuka bude končit dle rozvrhu v 12.50. 
Celková částka exkurze je 70Kč. S sebou: batůžek se svačinou, pití, drobné kapesné. Prosím o uhrazení do úterý 16. 10. Děkuji.

Televizní vysílání 
18. 10. „Historické bádání“– na základě historické fotografie si děti vymyslí příběh, který se mohl stát. (kopie fotografií děti již dostaly).
8. týden – bez televizního vysílání.



Čtenářská dílna bude probíhat každý pátek. Knihy s sebou! V případě, že dítě knihu nemá a ani si jí nezapůjčí ve školní nebo třídní knihovně, dostává náhradní
úkol a číst bude doma. K přečtenému textu bude mít pracovní list, který vyplní a rodiče podepíší. Odevzdá následující školní den.

Plavání bude probíhat vždy v pondělí 11.00 – 11.45 hod od 10. září do 12. listopadu 2018. Poslední 10. lekce proběhne 30. 11. (stejný čas jako u předešlých 
lekcí. První dvě hodiny bude probíhat výuka. Odjezd od školy 10.15 a návrat 12.50 ke škole. 
S sebou do školy: pouzdro, ŽD
S sebou na plavání: plavky, boty k bazénu, osuška, hřeben, děvčata s dlouhými vlasy plaveckou čepici – 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. 

Krásné říjnové dny přejí Eva Bartesová, Michaela Pokorná a Adéla Kratochvílová!


