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  TÝDENNÍ PLÁN
   19.3. - 23.3.2018

ČESKÝ JAZYK Skupiny dě, tě, ně PS 2 díl str. 19-21, písanka 2. díl str. 12-13

ANGLICKÝ JAZYK Describing location – učebnice str. 45. It‘s upstairs/downstairs, it‘s on the left/right.

MATEMATIKA Sčítání a odčítání do 100, násobilka 2-7, rodina, PS 3 str. 8-11

NÁŠ SVĚT Velikonoce – tradice pohanské i církevní
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Informace pro rodiče:
Tento týden budeme v CA malovat kraslice – dejte prosím dětem do krabičky 2-3 vyfouknutá vajička. 

V pátek 23.3. bude čtenářská dílna. Knihy s sebou. 

Ve čtvrtek 29.3. a v pátek 30.3. jsou velikonoční prázdniny. 

Vaše paní učitelky Katka, Iveta a Katka

Televizní vysílání – budeme vysílat ve středu 21.3. Téma: Jak slavíme Velikonoce u nás doma. Děti napíší 4-5 vět psacím písmem (prosím, udělejte jim do 
sešitu tužkou linky) a namalují nebo nalepí obrázek.

Noc s Andersenem – pátek 23.3.2018. Podmínky účasti: 1. Napsat pohádku O pejskovi a kočičce, jak jeli na dovolenou. Rozsah 8 vět, formát volný list A4. 
2. Namalovat barevný obrázek pejska a kočičky na dovolené (dle příběhu), formát obrázku výkres A3 (lze si vzít ve škole). Termín odevzdání: vzhledem k 
velké nemocnosti prodlužuji termín do pondělí 19.3. Další podrobné informace jsou přímo na přihlášce, kterou děti dostávají. Sraz: v pátek 23.3. v 18.00, 
ukončení: v sobotu 24.3. v 8.00. Pokud bude dítě odcházet ráno samo, je potřeba tuto informaci napsat do Edookitu nebo na lísteček. Bez toho jej 
nemohu pustit. V rámci aktivit NsA budeme stejně jako pejsek s kočičkou „péct“ dort. Dejte prosím dětem s sebou nějaké ovoce (banány, jablka, kiwi 
apod. nebo kompotované).

V úterý 27.3. bude probíhat výuka smíšených skupin (1.-9. třída) a společným tématem učení budou Velikonoce. Děti si vezmou pouze pouzdro, svačinu a 
pití. Výuka končí ve 12.00 podle rozvrhu. 

Výuka plavání: Plavání bude probíhat vždy ve středu 11.00 – 11.45 hod od 25. dubna do 27. června 2018. Odjezd od školy bude asi 10.05 a návrat do 
12.50 ke škole. Cena za kurz na jednoho žáka: ZDARMA. Bližší informace v Edookitu a na návratkách, které děti dostanou v pondělí 19.3.
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