TÝDENNÍ PLÁN
Od 25. 9. – 29. 9. 2017

ČESKÝ JAZYK

Pracovní sešit po str. 10
Pravidelně každé úterý diktát, doplnění, přepis… (s sebou sešit)
Televizní vysílání.
28. 9. Téma: Král Václav – děti mohou použít historickou osobu krále Václava nebo si vymyslet příběh vlastní.
5. 10. Téma:|Tvorba vlastní básně (Podzim) z nabídky slov – jablíčko, hruška, fouká, vítr, listí, padá, tváře.
Případně aktualitu se zápisky v sešitě TV.
Pravidelně každý pátek čtenářská dílna. (Vlastní kniha s sebou.)
Vyjmenovaná slova – přehled vyjmenovaných slov
Nezapomínejte prosím na pravidelnou četbu!

ANGLICKÝ
JAZYK

1.skupina Mgr. Martina Laušmanová

MATEMATIKA

Násobení. Písemné sčítání. Pracovní sešit po str. 11

Lekce 2 – Věci ve škole, barvy. Kolik je ti let?
2. skupina Mgr. Radovan Kolbaba
Téma: Ve škole
Umím: Pojmenuji některé školní pomůcky.
3. skupina Mgr. Romana Srbová
Závěrečné opakování lekce 1 - barvy
Domácí procvičování:
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/games_01/games_01_01/games_unit01_02?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.youtube.com/watch?v=gVIFEVLzP4o

Práce s učebnicí – je třeba mít tvrdou fólii a tužku. S sebou pomůcky na rýsování (sešit, pravítko, tužku č. 3)
NÁŠ SVĚT

Život kolem nás (doprava)

Informace:

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.
CA – nebudou probíhat (krátký týden)
Pondělní výuka - dvě vyučovací hodiny. S sebou pouzdro, Žákovský deník, svačina. V 10.00 odjezd na plavecký výcvik. Návrat 13.00.
29. 9. 2017 – ŘEDITELSKÉ VOLNO

