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   14.1. - 18.1.

ČESKÝ JAZYK Vyjmenovaná slova po M. PS str. 37-38

MATEMATIKA Opakované půlení, rovnoramenné trojúhelníky. Uč.str. 47-48, PS str. 34

NÁŠ SVĚT Látky a jejich vlastnosti. Skupenství látek.

TÝDENNÍ PLÁN

ANGLICKÝ JAZYK 

Skupina 1 – Mgr. Radovan Kolbaba: Writing and letter about what I like

učebnice s. 29, 30, prac. sešit s. 36, 37, 38

učebnice s. 28, 29, prac. sešit s. 35, 36Skupina 2 – Mgr. Martina Laušmanová: počítání do 20, procvičování I have/ I haven´t a otázky 

Have you got...? Hodnotící rozhovory.
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V matematice budeme rýsovat - prosím o ořezanou tužku, pravítko a kružítko.

V případě trvající sněhové nadílky budeme chodit ven. Prosím v vhodné oblečení a obutí, případně boby či talíř. 

S přáním ladovské zimy Kateřiny Klímová a Kazíková 

Pololetní písemné práce budeme psát ve středu 16.1. a v pondělí 21.1.2019. Obsah písemné práce z ČJ: diktát, druhy vět, vyjmenovaná slova po B, L, 

věta jednoduchá a souvětí, sl. druhy (podst.jméno, sloveso). Obsah písemné práce z M: slovní úlohy, sčítání a odčítání do 1000 - pamětně i písemně, 

násobeni a dělení, obvod a obsah pravidelného útvaru, rýsování.

Pro procvičování vyjmenovaných slov doporučuji např. www.mojecestina.cz/vyjmenovana-slova, http://www.vyrostu.cz/Hry/český jazyk, 

www.skolakov.eu a další. Prosím o pravidelný trénink formou doplňovaček, diktátů nebo her. 

V pátek 18.1. pojedeme do divadla Polárka na představení Škola Malého stromu. Sraz 8.25 ve škole, návrat 12.50. S sebou: vhodné oblečení a obutí, 

batůžek (děvčata mohou kabelku), pouzdro, svačinu a pití, klíče a čip, kapesné dle úvahy. Cena představení je 60,-, budu vybírat do 17.1. Dopravu 

rozpočítáme po zaslání faktury od ČSAD. 

Procvičování do Aj: https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/?cc=cz&selLanguage=cs, https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk

V pátek 25.1. pojedeme poprvé plavat do Wellness Kuřim. Potom bude delší přetržka, další lekce bude až po jarních prázdninách. Přihlášky děti dostaly, 

prosím o jejich navrácení do čtvrtka 17.1. Plavání bude probíhat vždy v pondělí 11.00 – 11.45 hod od 18. února do 15. dubna 2019. Výjimku tvoří 2 

lekce: pátek 25.1. a pátek 5.4.2019 (tj. plaveme 25.1., 18.2., 25.2., 4.3., 11.3., 18.3., 25.3., 1.4., 5.4., 15.4.2019). Odjezd od školy bude vždy v 10.15 a 

návrat do 12.50 ke škole. 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.

Televizní vysílání v pátek nebude. Jedeme do divadla. 

Informace pro rodiče:
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