
27. TÝDENNÍ PLÁN

Od 19. 3. – 23. 3. 2018

ČESKÝ JAZYK Procvičování vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S, V a slov příbuzných. Nově zařazujeme vyjmenovaná slova po Z.
Pracovní sešit st. 47 – 49.

Televizní vysílání:

Čtvrtek  22. 3.
Téma: Jaro je tu ... (vyprávění na téma jaro)

Čtvrtek 29. 3.
Téma: Cesta do vesmíru (Vyhráli jste let do vesmíru. Vašim úkolem je prozkoumat neznámou planetu ….)

Případně aktuality.

Čtenářská dílna:
pátek 23. 3. – rozečtená kniha s sebou!

ANGLICKÝ
JAZ

skupina Mgr. Martina Laušmanová
Dokončení  7. lekce – popis osoby. Napíšeme dopis o sobě. Prosím, aby si děti postupně doma dodělaly pracovní sešity do lekce 7 včetně. 

skupina Mgr. Radovan Kolbaba
Téma: Lidé
Umím: Pojmenuji osoby

skupina Mgr. Jana Šnévajsová

7. lekce ( My town. Popis osob - test).
Velikonoce (slovní zásoba). 

MATEMATIKA Geometrické tvary – válec, koule. 
V pracovním sešitě jsme společně došli na str. 22 (některé děti potřebují dokončit, případně přepočítat). Následující týden pr. seš. po st. 25. 



NÁŠ SVĚT Vesmír známý i neznámý. Děti si mohou nosit vlastní encyklopedie, obrázky, přehledy …
Velikonoce – zvyklosti

INFORMACE

V pátek 16. 3. proběhla v naší třídě mezinárodní soutěž Matematický klokan 2018 – výsledky budou zapsány v edookitu 
(hodnocení – matematika). Děti, které se soutěže účastnily získaly osvědčení o účasti.

23. 3. Noc s Andersenem – pro velký zájem dětí, byl navýšen počet na 13 účastníků. Ten je již naplněn.
Zahájení bude v 18.00 a ukončení akce bude v sobotu v 8.00. Pokud bude dítě odcházet samo, je nutné zapsat informaci o odchodu 
do edookitu nebo ŽD. Jednou z aktivit bude výroba nepečeného dortu (po vzoru pejska a kočičky). Prosím tedy s sebou ovoce 
(banán, kiwi, mandarinka, může být i zavařené). Více informací viz přihláška na NsA. 

V úterý 27. 3. bude tématický den - Velikonoce. Výuka bude probíhat napříč ročníky (1.- 9. třída společně ve skupině). Tento den
si děti berou s sebou pouzdro a svačinu.

Ve čtvrtek 29. 3. a v pátek 30. 3. jsou velikonoční prázdniny.

Čtenářská hra - „ Cesta za pirátským pokladem“ - účastní se celá třída.
Podmínky této hry: 
Děti čtou knihy (každý minimálně 3 do konce školního roku). Po přečtení knihy děti vyplní pracovní list k této knize (požádají o 
něj p. učitelku). Následně získají ostrov, který si mohou osídlit dle libosti. Cesta za pirátským pokladem končí v okamžiku, kdy 
každé dítě osídlí své tří ostrovy. Pak námořníci z 3.A mohou vstoupit na pirátský ostrov a otevřít truhlu s pokladem:-)
Pro usnadnění volby knihy přikládám také seznam doporučené literatury. Vlastní volenou knihu do této hry prosím vždy 
konzultovat s p. učitelkou, abychom předešli zbytečným nejasnostem.

Krásné  dny přeje  Eva Bartesová a Jana Šnévajsová.


