
38. Týdenní plán 

 27. 5. - 31. 5.     

ČESKÝ JAZYK
Shoda přísudku s podmětem. Podmět rodu středního, ženského a mužského.
 prac. seš. po st. 36
27. 5. Písemné určování podmětu a přísudku v jednoduchých větách.

ANGLICKÝ
JAZYK

Skupina Mgr. Martina Laušmanová
lekce 7: Jobs, včetně pracovního sešitu
Začneme se věnovat hodnocení a sebehodnocení.

Skupina Mgr. Radovan Kolbaba
Téma: What they do
Umím: Řeknu, co kdo dělá
28. 5. Telling the time test - písemné zkoušení na určování času

Skupina Brigita Rozbořilová
Weather - počasí

MATEMATIKA Práce s daty, statistika. Písemné násobení dvojciferným činitelem.
Prac. seš. po st. 36

NÁŠ SVĚT Přírodověda - pole uč. st. 42 – 48

29. 5. Písemné opakování učiva – společné znaky živočichů, dělení živočichů zaměření na živočichy luk a pastvin (souhrnný materiál 2 listy + pracovní 
list = studijní materiál pro opakování). 

Informace pro 
rodiče

V úterý 28. 5.  (10.50 – 11.15) bude probíhat třídní focení.

30. 5. Televizní vysílání/ aktualita
Téma: Záhady u živočišných druhů (děti si vyberou zvláštnost, která se objevuje u určitého živočišného druhu a popíší ji, nutné používat pojmy – savci,
obojživelníci atd).

31. 5.
Čtenářská dílna (knihy s sebou)
Oslava dne dětí – Canisterapie (Hodinu děti stráví ve společnosti terapeutických psů.) Prosím, aby měly děti s sebou oblečení do terénu. Canisterapie bude
součástí TV. 



Pozvánky:

29. 5. pořádá ŽP diskotéku. Pro první stupeň je vyhrazen čas od 16.00 – 18.00. Vstupné 10,-/dítě v předprodeji od pondělí 27. 5. v 8. třídě.
Hra o ceny – cena 5,-/ks v předprodeji v 6. třídě.  Výtěžek z této hry bude věnován na pomoc pejskům v útulku. Stále je  možnost přispět předmětem do
tomboly a podpořit dobrý úmysl, nejpozději do pondělí 27. 5. Předem děkujeme! ŽP

Srdečně Vás zveme  na společný koncert Pěveckého sboru Sasanky ze ZŠ Deblín se švýcarským sborem Méli-Mélo Academy z Basse-Nendaz!
Koncert se uskuteční v pátek 31. 5. 2019 za podpory Městyse Deblín a za pomoci KPŠ Kamarád, a to od 17.00 na dvoře školy. Vstupné bude dobrovolné,
těšit se můžete i na občerstvení.

Krásné májové dny přejí Eva Bartesová, Michaela Pokorná a Adéla Kratochvílová


