
22. TÝDENNÍ PLÁN

Od 12. 2. – 16. 2. 2018

ČESKÝ JAZYK Procvičování vyjmenovaných slov po B, L, M, P a slov příbuzných. Nově vyjmenovaná slova po S.
Dokončení nauky o slově – prac. seš. po st. 27

Písemné opakování (15. 2.) – slova nadřazená, podřazená, souznačná, protikladná a slova příbuzná.

Televizní vysílání:

Středa 14. 2.
Téma: Přání pro mé milé … toto televizní vysílání si napíšeme ve škole (s sebou bude ještě třeba stuha cca 40cm, zdobný knoflík - větší,
jehlu a nit). K přání pro kamarády vytvoříme i drobný dáreček  - záložku do knihy.

Čtvrtek 22. 2.
Téma: Jaký vliv má na člověka stres ... (úvaha jak ovlivňuje lidský život stres a jak jej zvládnout).
Případně aktualita zapsaná v sešitě.

Čtenářská dílna:
V pátek – rozečtená kniha s sebou!

ANGLICKÝ
JAZ

skupina Mgr. Martina Laušmanová
6. lekci – dokončení. Můj dům a vesnice.

skupina Mgr. Radovan Kolbaba
Středa 14. 2. - Písemné zkoušení na učivo 5. lekce - přesunuto z předchozího týdne
- číslovky od 1 do 29
- venkovní hračky a barvy
- já mám a já nemám - I have got/ I haven't got

skupina Mgr. Jana Šnévajsová
6.lekce - předložky (in, on, under), nábytek.
Procvičování základních hovorových frází.



MATEMATIKA Pracovní sešit 2 – písemné násobení trojmístného čísla prac. seš. po st. 15.

NÁŠ SVĚT Vzduch je všude kolem nás – uč. st. 42 (téma bude součástí center aktivit).

INFORMACE

Prosím o úhradu besedy s autorkou Michaelou Fišarovou a také objednaných knihy– viz návratky. Cena besedy je 35 Kč. Děkuji.

14. 2. S sebou sešit na Televizní vysílání a pomůcky – uvedeny výše.
15. 2. Písemné opakování ČJ.

Tento týden bude probíhat recitační soutěž – třídní kolo. Báseň si mohou děti zvolit sami případně si mohou vybrat z nabídky, kterou jim 
předložím v pondělí. Rozsah básně – minimálně 3 sloky.
V pátek 16. 2. budou vybráni tři nelepší recitátoři, kteří postupují do školního kola.

16. 2. Zasedání Žákovského parlamentu ve 14.00 hodin ve sborovně školy.

Od 2. 2. do 23. 2. nebude v provozu tělocvična z důvodu rekonstrukce.

Před prázdninami probíhala v naší třídě depistáž týkající se úrovně čtenářské dovednosti. U většiny dětí jsou čtenářské dovednosti na dobré 
úrovni. Je však nadále zapotřebí pravidelné četby. Individuálně budeme kontaktovat rodiče dětí, u kterých přetrvávají čtenářské obtíže a 
domluvíme se na dalším postupu.

Krásné únorové dny přeje  Eva Bartesová a Jana Šnévajsová.


