TÝDENNÍ PLÁN
2.A

SKŘÍTKOVY ÚKOLY 9. 5. – 12. 5. 2017
Téma týdne: RECYKLOHRANÍ

JMÉNO:____________________________
PŘEDMĚT

UČIVO

Český jazyk 2 – Učíme se hrou se skřítkem 2. díl.
Slovní druhy – Podstatná jména, slovesa a předložky – opakování.
Psaní velkých písmen (Vlastní jména) – pracovní listy,
pracovní sešit po str. 33 - procvičování
ČESKÝ JAZYK
ČTENÍ

Televizní vysílání
10. 5. Téma: Volné téma (děti si mohou zvolit téma, dle vlastních zájmů).
17. 5. Téma: Pečuji o své tělo.
Čtenářská dílna (čtvrtek 11. 5.) vlastní rozečtená kniha s sebou.

PSANÍ

ANGLICKÝ
JAZYK

MATEMATIKA

PRVOUKA

CA

Každodenní hlasitá četba 15 min. (Prosím o důslednost.)
Písanka úterý a čtvrtek po str. 26
Počasí
Píseň:

https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew&index=18&st=RDQM35D6hZqqlmwli

Matematika 3. díl
Bilandské peníze – s sebou bilandské peníze z přílohy (středa 10. 5.)
Jména členů rodiny.
Pracovní sešit po str. 25 (včetně)
Třídní projekt – „Recyklohraní“ (příprava prezentace)
ve čtvrtek 11. 5.
Písemné opakování - Jaro (začátek jara, jarní měsíce, zahrada – zelenina,
stromy, hospodářská zvířata a drůbež).
Recyklohraní

DODRŽUJI PRAVIDLA NAŠÍ TŘÍDY

JAK SE MI DAŘÍ:

PŘEDMĚT
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UČIVO
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INFORMACE PRO RODIČE:
Pomůcky do CA (úterý 9. 5.) malá sklenička (např. od dětské přesnídávky, jogurtu…) vymytá bez
etikety, drobné kamínky (asi 10ks – velikost cca 1cm), tekuté lepidlo – téměř všem dětem chybí!
13. 5. Férová snídaně – piknik na podporu lokálních pěstitelů a ochutnávka domácích produktů
(kompoty, marmelády, domácí chleba …). Od 10:00 na školní zahradě za nepříznivého počasí ve
sborovně. Srdečně zveme
19. 5. Třídní focení.
23. 5. Bubnování – program pro celou školu (jedna vyučovací hodina)
26. 5. V 16:00 se budou konat oslavy k 50. výročí naší školy. Srdečně zveme
1. 6. Divadlo Husa na provázku (odjezd od školy 9:30 – návrat cca 14:30). Děti budou společně
s herci hrát v představení (není třeba společenského oblečení).

Krásný květnový týden přejí p. učitelky Eva Bartesová a Jana Jahorná.

