
TÝDENNÍ PLÁN 25
5. – 9.3.2018

Český jazyk Vzory středního a ženského rodu – učebnice str. 60-64, pracovní sešit str. 7-10.
Diktát: pracovní sešit str. 8, cv. 5.
Úkol do TV vysílání 12.3.: Cesta na jinou planetu – Píše se rok 2040. Vyhrál/a jsem konkurz na člena posádky první kosmické lodě 
jménem ….., kterou do vesmíru posílá Česká republika… (Dopsat pokračování.)

Matematika Souřadnice, vztahy, závislost –  U str. 55-64, PS str. 5-12.
Desetpříkladovka: počítání zlo6kové část z čísla (např. Vypočítej ¼ z 80 apod.). 

Náš svět První Habsburkové na české6 trůně, renesance – VL červená str. 41, PS str. 22.
Ekosysté6 les –  U str. 25-31, PS str. 16-17.
Krátký test na husitství a Habsburky.

Anglický jazyk LA  - Dokončí6e lekci 4 a napíše6e z ní test. Začne6e lekci 5 - Ve 6ěstě. Procvičování slovíček na odkazu 
htps://www.6e6rise.co6/rroup/221315//.
KOL – Sloveso BÝT.
SRB – Procvičování slovesa BÝT, popis zvířat. Online procvičování slovíček: htps://www.6e6rise.co6/rroup/204007/ 

Informace pro 
rodiče

          Milí rodiče,
     6.3. bude den otevřených dveří ve škole - otevřená výuka, v 10:00 a v 17:00 beseda ve sborovně s vedení6 školy, od 16:00 do 
18:00 „Cesta za poznání6“ pro předškoláčky.
     8.3. jedou čtvrté třídy do Hvězdárny a planetária v Brně na představení Úžasné planety. Vstupné do planetária je 80,- Kč + autobus 
(jízdné bude rozpočítáno později, až bude škole vyúčtována doprava). Příchod do školy běžně na vyučování, odjezd od školy bude v 
8:45, návrat do 12:50. S sebou ať dět 6ají batůžek se svačinou, pit6, při6ěřený6 kapesný6, sešitek s tužkou pro případ potřeby, 
pro jistotu sáček do autobusu při nevolnost, popř. lék na kinetózu. Předběžná předpověď počasí na čtvrtek je po6ěrně příznivá, 
6á6e v plánu - po představení, svačině a nákupu případných suvenýrů – vyzkoušet si Kognitoriu6 (vědeckou stezku) – volně 
přístupné venkovní experi6enty z fyziky a astrono6ie. Dejte tedy prosí6 děte6 vhodné oblečení a obuv, aby 6ohly pak ještě asi 
hodinku strávit venku na Kraví hoře u těchto experi6entů a poté ev. u nějaké společné pohybové hry.
     12.3. proběhne od 17:00 ve sborovně školy rodičovská kavárna na té6a Hejného 6ate6atka, pozvána je certikovaná lektorka 
této 6etody Mgr. Anna Antonová. Zvažuje6e 6ožnost hlídání Vašich dět – pokud budete 6ít záje6 se kavárny zúčastnit a využili 



byste hlídání, dejte prosí6 s předsthe6 vědět (do pátečního dopoledne 5.3.), abycho6 se 6ohli rozhodnout a zajistt jej.
     23.3. od 18:00 proběhne další ročník Noci s Andersene6. Letos je hlavní té6a Povídání o pejskovi a kočičce (tento rok je 50. výročí 
vzniku této knížky), pro větší dět Rychlé šípy (80 let od doby, kdy začaly vycházet kreslené příběhy). S Rychlý6i šípy se ještě ve škole 
plánuji sezna6ovat. Na noc s Andersene6 se dět 6usí no6inovat, neboť se bude 6oci zúčastnit cca 10 dět ze třídy. Pod6ínkou 
no6inace jsou dvě přečtené knížky při6ěřené věku a vypsané vizitky knihy (ze tří, které 6ají za úkol přečíst do konce školního roku). 
Druhý úkol je buď ko6iks na volné té6a nebo (v návaznost na „ježka v kleci“) hlavola6 pro ostatní – tedy bludiště, křížovka, vyrobený
hlavola6… Ne něco koupeného nebo jen tak vytštěného z internetu - „googlit“ sa6ozřej6ě 6ohou, ale jinak by to 6ěla být celé 
jejich práce, která i bude na výsledku vidět. Třet pod6ínkou je sa6ozřej6ě také dobré chování – kdo by se ve třídě choval nevhodně 
a prot pravidlů6 školy a třídy, nebude6e ho přijí6at, aby ná6 svý6 chování6 kazil i Noc s Andersene6. Úkoly k no6inaci už někteří 
pilní sthli, jinak je ter6ín do 20.3. Bohužel s sebou tato akce nese i účastnický poplatek 50,- Kč za energie, 6ateriály ke hrá6 atd. Dět
si s sebou přinesou večeři a snídani, 6luvili js6e spolu i o nápadu objednat si pizzu (např. čtvrtku pro každého) – ale to bude záležet 
spíše pak na naší do6luvě s Vá6i, jestli s t6 budete souhlasit, protože by to byly další penízky navíc… Bližší a aktuální podrobnost 
uvedu ještě později.
                             Děkuji a přeji příje6né, snad už trochu jarní dny!
                                                                                                               Hana Trtlková 


