
24. TÝDENNÍ PLÁN

Od 26. 2. – 2. 3. 2018

ČESKÝ JAZYK Procvičování vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S a slov příbuzných.  Nově vyjmenovaná slova po v.
Vyjmenovaná slova – prac. seš. 45 - 46

Televizní vysílání:

Čtvrtek 1. 3.
Téma: Volné (dle zájmu dětí)

Čtvrtek 8. 3.
Téma: Rozmanitost přírody - „zvláštní druhy zvířat“

Čtenářská dílna:
Mimořádně středa 28. 2. – rozečtená kniha s sebou!

ANGLICKÝ
JAZ

skupina Mgr. Martina Laušmanová
7. lekce – úvod. Popis osoby.

skupina Mgr. Radovan Kolbaba
Téma: My classroom
Umím: Nacházím věci ve třídě

28.2. písemné opakování: předložky in, on, under a slovní zásobu, především nábytek

skupina Mgr. Jana Šnévajsová

6.lekce - opakovací test (slovíčka - nábytek a místnosti, předložky in, on,under).

7. lekce - seznámení se základními slovíčky, téma: Na ulici.



MATEMATIKA Kružnice - prac. seš. po st. 19. Tento týden s sebou rýsovací pomůcky.
1. 3. Písemné opakování – písemné násobení trojmístných čísel.

NÁŠ SVĚT Hlavní složky vzduchu, oheň – hořlavé látky, teplota, hasiči – uč. st. 44 - 47

INFORMACE

27. 2. - beseda s autorkou knih Michaelou Fišarovou. Výuka dle rozvrhu.
1. 3. - Karneval – S sebou kostým, svačina, hra o ceny – balíček do 50 Kč (pouze pro zájemce).  Konec výuky 12.50.
6. 3. - Den otevřených dveří – srdečně zveme:-)
9. 3. - Zasedání ŽP (14.00 – sborovna)
23. 3. Noc s Andersenem – pro účast je nutné splnit 3 úkoly – 1. přečíst knihu, 2. vyplnit o této knize pracovní list, 3. vytvořit
hru „Hurá do Stínadel“ (hra na téma „Rychlé šípy“). Hra může být společenská, stolní, akční, stopovaná, plnění úkolu s 
řešením rébusů … .

Chtěla bych vás požádat o možné přebytky z domácnosti pro naši keramickou dílnu. Pokud vyřazujete – zbytky látek (na podložení
hlíny – kousky lůžkovin, zbytky krajek pro otisky, staré válečky, vyřazená vykrajovátka, staré příborové nože, misky...) Vše lze 
využít pro práci s hlínou. Za případné „poklady“ děkuji.

Krásné  dny přeje  Eva Bartesová a Jana Šnévajsová.


