List2

TÝDENNÍ PLÁN
16.4. - 20.4.2018
ČESKÝ JAZYK
ANGLICKÝ JAZYK
MATEMATIKA
NÁŠ SVĚT

Slovní druhy PS2 str. 25-27, písanka str. 19-20
6. lekce: Summertime (slovíčka – a T-shirt, shorts, trainers, s sunhat, a dress, sandals). My
summer song (str.50-51)

Sčítání a odčítání do 100, násobilka 2-8, Biland, PS 3 str. 21-23

Jarní květiny - jejich stavba, rozlišování
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Informace pro rodiče:

V tomto týdnu stále probíhají třídní schůzky ve třech. Těším se na vás. Kdo jste se ještě nepřihlásili, učiňte tak prosím co nejdříve. Volné termíny najdete
na Edookitu.
Pokud bude i nadále hezky, budeme v Tv a o velkých přestávkách chodit ven na hřiště. Dejte prosím dětem vhodné oblečení a obutí. Předem děkuji.
Televizní vysílání – budeme vysílat ve středu 18.4. Téma: Moje rostlina. Děti napíší 4-5 vět psacím písmem (prosím, udělejte jim do sešitu tužkou linky) a
namalují nebo nalepí obrázek.
V pátek 20.4. bude probíhat Den Země. Děti půjdou pěšky do obcí, kde žijí, příp. Zůstanou v Deblíně (ti, co to mají daleko) a zde se budou podílet na
úklidu obce. V závěru vyučování nás čeká opékání špekáčků. V případě nepřízně počasí bude probíhat výuka dle rozvrhu ve třídách. Jídelna i ŠD bude v
provozu – viz. návratky. Prosím o jejich vyplnění a odevzdání zpět ve škole nejpozději do středy 18.4. Výuka bude probíhat do 12.50, potom půjdou děti
buď domů nebo do ŠD.
V týdnu pošlu formulář Potvrzení o bezinfekčnosti kvůli plavání. Prosím vyplnit a poslat zpět. Děkuji za spolupráci.
Ve třídě došlo od pondělí 9.4. ke změně asistentky pedagoga. Místo paní Ivety Riglové Jelínkové nastoupila paní Marta Nováčková.
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.

Vaše paní učitelky Katka, Marta a Katka
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