TÝDENNÍ PLÁN 31
16. – 20.4.2018
Český jazyk

Podstatná jména - opakování – učebnice str. 81-85, pracovní sešit str. 21-23.
Diktát: UČ str. 82, cv. 11.
Úkol do TV vysílání 16.4.: Kde domov můj – zkusit zjistit, jak a kde se vlastně vzala naše hymna a napsat o tom.
Úkol do TV vysílání 23.4.: Příběh nalezené věci (věc, kterou jsem našel/našla při úklidu na Den Země – nebo i jindy, pokud jsem právě
nenašel vhodnou – napsat její vyprávění o tom, kdo ji měl, jaký byl její „život“, jak se dostala tam, kde jsem ji našel… Psát v 1. osobě).

Matematika

Kombinatorika, statistika. Celá čísla. – UČ str. 79-82, PS str. 22-26.
Desetiminutovka: Výpočet zlomkové části z celku (¼ ze 40, dále „kolikatina“ je např. 10 jablek z osmdesáti).

Náš svět

VL – Česká republika – demokratický stát – UČ str. 14-15, PS str. 8-10.

Anglický jazyk

LAU - Dokončíme lekci 5, napíšeme z ní test a začneme novou lekci 6 - Co dělám ve volném čase - free time. Prosím, ať si děti dokončí
pracovní sešit do lekce 5 včetně, příští týden si je vyberu ke kontrole. Procvičování slovíček na odkazu
htps://www.memrise.com/rroup/221319//.
KOL – Directions.
SRB – Dokončení lekce 5, test. Lekce 6 - free time. Online procvičování slovíček: htps://www.memrise.com/rroup/204007/.

Informace pro
rodiče

Milí rodiče,
v pátek 20.4. proběhne školní Den Země. Informace jsou na návratkách, které mají děti co nejdříve donést vyplněné a podepsané
zpět do školy. Začátek je v 8:25 v naší třídě, konec cca v 12:50 (dle odjezdu linkových autobusů z obce, kde se bude Vaše dítě
nacházet). Pokud děti zůstanou po akci v dané obci, obědy je třeba si odhlásit samostatně. S sebou: pracovní rukavice, vhodná obuv a
oděv do terénu a aktuálního počasí, peníze či průkazku na autobus (pokud ji bude potřebovat), pití a svačina, něco na opékání
(nařezaný špekáček, nakrájený chleba… Prosím ne marshmallows!). Na návratce vyznačte, co se s dítětem bude dít po skončení akce –
zda zůstává v obci, vrací se s učitelem do školy, do družiny… Bohužel ve Svatoslavi prý o náš úklid opět nestojí, proto se svatoslavské
děti budou zapisovat do jiných skupinek (úklid v Deblíně či jiné obci). Vyplňujte prosím tedy návratku s ohledem na tuto skutečnost.
Při prudkém trvalém dešti bude probíhat výuka dle rozvrhu, pouze bude zkrácena.
Děkuji a přeji příjemné jarní dny!
Hana Trtílková

