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   21.1. - 25.1.

ČESKÝ JAZYK Vyjmenovaná slova po M. PS str. 38-39, opakování B, L, M

MATEMATIKA Biland. Zaokrouhlování. Uč.str. 49-50, PS str. 35

NÁŠ SVĚT Neživá příroda. Skupenství látek.

TÝDENNÍ PLÁN

ANGLICKÝ JAZYK 

Skupina 1 – Mgr. Radovan Kolbaba: Venkovní hračky

učebnice s. 32, 33 prac. sešit s. 39, 40

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

Skupina 2 – Mgr. Martina Laušmanová: počítání do 20, procvičování slovesa HAVE.
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Čtenářská dílna zůstává v úterý - knihy s sebou.

V matematice budeme rýsovat - prosím o ořezanou tužku, pravítko a kružítko.

Televizní vysílání – budeme vysílat v pátek 25.1. Téma: Můj pokus. Děti psacím písmem popíší provedení jednoduchého pokusu (prosím, udělejte jim 

do sešitu tužkou linky) a namalují nebo nalepí obrázek. Realizace připravených pokusů proběhne ve čtvrtek 31.1. v průběhu celého dne.

V úterý 22.1. skupina Aj p. uč. Kolbaby - písemka Unit 4 test. 

S přáním ladovské zimy Kateřiny Klímová a Kazíková 

Pololetní písemnou práci budeme psát 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. 

Ve středu 30.1. Bude probíhat pyžamový den. Děti přijdou v pyžamu, mohou si přinést polštářky, plyšáčky apod. Proběhne soutěž o nejzajímavější 

pyžamo. Učit se budeme podle rozvrhu 1., 4. a 5. hodinu, 2. hodinu uvidíme operu Peřina a 3. hodinu nás čeká zajímavá prezentace o Večerníčku. Cena 

opery je 60,- Kč. Peníze budu vybírat společně s 45,- Kč na interaktivní program Nebojte se umění, který nás čeká začátkem února a dopravou do 

divadla Polárka na základě faktury ČSAD Tišnov. Celkovou částku najdete v dalším TP. Děkuji za pochopení. 

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. 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: aktovku, pouzdro, svačinu, 

Tv vysílání, Aj; v batůžku: plavky, boty k bazénu, osuška, hřeben, děvčata s dlouhými vlasy plaveckou čepici a čepici na cestu autobusem zpět. Kurz 

probíhá v rámci Tv - tj.tělocvik nebude v té době probíhat. Omluvené děti zůstávají ve škole.

Ve čtvrtek 24.1. proběhne třídní kolo pěvecké soutěže. Děti si připraví jednu píseň, kterou zazpívají. Tři nejlepší zpěváci postoupí do školního kola.

Informace pro rodiče:
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