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   15.4. - 19.4.

ČESKÝ JAZYK Přídavná jména PS str. 56

MATEMATIKA Procvičování písemného sčítání, odčítání, násobení. Uč.str. 66, PS 2. díl str.11-12

NÁŠ SVĚT Etiketa a společenské chování. Velikonoce. 

TÝDENNÍ PLÁN

ANGLICKÝ JAZYK 

Skupina 1 – Mgr. Radovan Kolbaba: Výtvarné umění

učebnice s. 51, 52 prac. sešit s. 63, 64, 65

Skupina 2 – Mgr. Martina Laušmanová: dokončení 7. lekce
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Ve středu budeme malovat vajíčka. Děti si přinesou 2-3 výfouknutá vejce a ubrousek s jarním motivem.

Ve čtvrtek 18.4. jsou velikonoční prázdniny a v pátek 19.4. a pondělí 22.4. státní svátek. Uvidíme se tedy až v úterý 23.4. 

V pondělí 15.4. a v úterý 16.4. nás čekají Dny etikety. V pondělí přijdou děti ve společenském oděvu a zúčastní se lekce tanečních (oblečení si mohou 

vzít do tašky a převléknout se až ve škole). Pak pojedou plavat. V úterý nás čeká seznámení se stolováním a další společenské aktivity. S sebou v úterý: 

batůžek, pouzdro, svačina+pití, klíče od skříňky. Děti, které nechodí na oběd, mají možnost v úterý stolovat dohromady s námi.                                           

Cena tohoto oběda je 25,- Kč a menu: dýňový krém, smažený vepřový řízek, brambory, minikoblížek. 

V týdnu od 15.4. budou probíhat třídní schůzky ve 3. Termíny najdete v Edookitu. Těším se na vás.

Informace pro rodiče:

V pondělí 15.4. jedeme naposledy plavat do Wellness Kuřim. Plavání probíhá od 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 s pouzdrem, svačinou, Žákovským deníkem, ČJ a M; 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. Děti si 

mohou vzít drobné peníze a koupit si v bufetu nějakou sladkost :-). 

 Přejeme požehnané Velikonoce. Kateřiny Klímová a Kazíková a Marta Nováčková 
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