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TÝDENNÍ PLÁN
25.9. - 29.9.
ČESKÝ JAZYK
ANGLICKÝ JAZYK
MATEMATIKA
NÁŠ SVĚT

Abeceda-opakování. Věty, slova, slabiky, hlásky. PS str. 13. Písanka str. 8-9

Can you see…? I can see… I can‘t see…

Počítáme do 25 – pracovní sešit str. 16-19

Svatý Václav
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Informace pro rodiče:
V pondělí si děti přinesou ruličky od toaletního papíru a různé papírové krabičky – budeme tvořit domečky.
Televizní vysílání – budeme vysílat ve středu 27.9. Téma: Můj podzim. Děti napíší 3 věty psacím písmem (prosím, udělejte jim do sešitu linky)
a namalují nebo nalepí obrázek.
Ve čtvrtek 28.9. je státní svátek a 29.9. ředitelské volno. Užijte si je!
Domácí procvičování do AJ najdete na: https://www.eslgamesplus.com/zoo-animals-esl-vocabulary-memory-game/
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/stories_02/story_01?cc=cz&selLanguage=cs
Vážení rodiče,
ve čtvrtek 5.10. pojedeme do Vidy do Brna na program Alchymisté.
Cena vstupenky je 112,- Kč (v ceně vstupenky je zahrnut výukový program, pohyb po celém areálu Vida centra a vstup do science show).
Částku budu vybírat do středy 4.10. Cena za dopravu bude později rozpočítána na základě zaslané faktury.
Odjezd od školy bude v 8.15, návrat okolo 13.00.
S sebou: pohodlné oblečení, batůžek, svačinku a pití, kinedryl (kdo potřebuje), neděravý sáček.
V době naší návštěvy bude v areálu Vidy natáčet Česká televize pořad pro Déčko. Požádali nás, zda by mohli natočit děti u některých
exponátů. Pokud byste nesouhlasili, dejte mi prosím vědět a zařídím, aby se vaše dítě v záběru neobjevilo.
Logická olympiáda 2017
Jako každý rok i letos pořádá Mensa České republiky Logickou olympiádu, která založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje
samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická
olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost
samostatného logického uvažování.
Nás se týká: Kategorie A: žáci prvního stupně základních škol (2. – 5. třída).
Podrobnější informace najdete na http://www.logickaolympiada.cz/
Aby se žáci mohli soutěže zúčastnit, je nutná registrace na http://www.logickaolympiada.cz/vstup_pro_zaky/?registrace=1.
Žáka registrují jeho zákonní zástupci, příp. se registruje sám s jejich souhlasem. Soutěž probíhá z domu či jiného místa s internetovým
připojením.
Přejeme zúčastněným žákům mnoho úspěchů.
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