
TÝDENNÍ PLÁN 8
23. – 26.10.2018

Český jazyk Hláska a písmeno P – Živá abeceda str. 38-43. Uvolňovací cviky str. 20-22.
TV vysílání 22.10.: Podzim – jakýkoli obrázek týkající se činností na podzim, počasí, barvení listí... Pokud možno se pokoušet opět o 
popisky, pokud to zvládnou.

Matematika Počítáme do 8. Krokujeme společně - Matematika str. 36-38.
Psaní číslic 3, 4 – zadní strana pracovního sešitu „Uvolňovací cviky“ str. 3, 4.

Náš svět 100 let České republiky.

Anglický jazyk Části těla – BODY (shoulders, legs, arms, tummy, hands, fingers).
Písnička One little finger https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ.

Informace pro 
rodiče

          Milí rodiče,
     následující týden bude poměrně nabitý – ve středu 24.10. třetí hodinu bude školní drakiáda – tímto moc děkuji Mičíkovým 
za „polotovar“ našeho třídního draka.
     Ve čtvrtek 25.10. bude první projektový den ke stoletému výročí republiky. Bude probíhat ve třídě, program budou mít připravený 
deváťáci, shlédneme společně také výstavu ve sborovně. Tento den bude pro první stupeň zkrácené vyučování do 12:00.
     V pátek 26.10. - na druhý projektový den - se pak všechny třídy „rozmíchají“ do skupin, v nichž bude z každé třídy (od první až po 
devátou) jeden až dva žáci. Naši prvňáčci tento den stráví každý se svým průvodcem - deváťákem, který se ho ujal první týden v září. 
Vzniklé skupiny se pak budou věnovat některému z témat podrobněji a budou mít za úkol společně vytvořit nějaký výstup – poster, 
který bude vystaven na chodbě školy. Výstavu těchto děl si společně projdeme a tvůrci nám o nich ještě popovídají. Také v tento den 
bychom měli končit ve 12:00.
     V pondělí a v úterý 29.-30.10. jsou podzimní prázdniny.
     Na závěr ještě jedna prosba – ohledně tělocviku. V sáčku s tělocvikem ať prosím děti mají: tričko a sportovní kalhoty na převlečení, 
obuv se světlou podrážkou, malý míček a švihadlo. V tělocviku se zpotí či ušpiní, zničí kolena atd. - tak ať se mají do čeho převléct, 
cvičit hodinu v džínách či sukni také úplně nejde… U dívek s dlouhými vlasy bych Vás poprosila přidat ještě 1-2 gumičky – pro jistotu, 
neboť někdy přijdou do školy s rozpuštěnými vlasy a z důvodu bezpečnosti je potřeba, aby měly v TV vlasy stažené.
                             Děkuji a přeji příjemné podzimní dny!
                                                                                                               Hana Trtílková 

https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ



