30. TÝDENNÍ PLÁN
9. 4. – 13. 4. 2018
ČESKÝ JAZYK

Písemná práce třetí čtvrtletí – středa 11. 4.
Slovní druhy – podstatná jména. Pracovní sešit st. 55. (Většina dětí již stihla doplnit opakování vyjmenovaných slov – děti, které to ještě
nestihly, mohou využít tuto část k domácímu opakování na písemnou práci.)
Středa 11. 4.
Čtenářská dílna – kniha s sebou!
Televizní vysílání/aktualita:
Čtvrtek 12. 4.
Téma: V muzeu (navštívil/a jsem muzeum …, pozvánka do muzea).
Středa 18. 4.
Téma: První lidé – život v pravěku (vyprávění o životě prvních lidí).

ANGLICKÝ
JAZ

skupina Mgr. Martina Laušmanová
8. lekce – popis osob (oblečení).
skupina Mgr. Radovan Kolbaba
Téma: Porovnání osob
Umím: Porovnávám různé lidi
skupina Mgr. Jana Šnévajsová
8. lekce – popis osob (oblečení). Číslovky do dvaceti.

MATEMATIKA

Písemná práce třetí čtvrtletí – čtvrtek 12. 4.
Bilandské peníze. Pracovní sešit po st. 29, učebnice st. 81 (řešíme úkoly na fólii).

NÁŠ SVĚT

Archeologické nálezy – práce v terénu. První lidé byli lovci – učebnice st. 52
„Archeologické práce“ v terénu jsou přesunuty na pátek 13. 4. S sebou oblečení a obutí do terénu!! Dále pak pomůcky do Aj, Čj
a Žákovský deník. Zcela výjimečně mohou děti použít mobilní telefon k fotodokumentaci své terénní práce.

INFORMACE
Tento týden budeme psát písemné práce.
Třídní schůzky budou probíhat v termínech od 10. 4 – 17. 4. Na schůzku je třeba se přihlásit v edookitu a vyčkat na potvrzení
termínu.
19. 4. Pojedeme na divadelní představení Mach a Šebestová (divadlo Radost v Brně). První hodina proběhne ve třídě. Odjezd
autobusu od školy v 9.15. Návrat do školy cca 13.00 Obědy budeme časově stíhat. Prosím o společenský oděv.
Cena vstupenky je 60 Kč. Prosím uhradit nejpozději do 18. 4. Děkuji.
Dopravu bude uhrazována po fakturaci.
20. 4. Den Země
Cesta za pokladem má již první odvážné čtenáře, kteří osídlí své ostrovy:-) Děkuji, že konzultujete výběr vlastních knih.
Krásný měsíc duben přejí Eva Bartesová a Jana Šnévajsová!
Termín třídních schůzek – dítě – rodič – pedagog:
10. 4. (úterý) – 14.00, 14.15, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 16.45
16. 4. (pondělí) – 14.00, 14.15, 14.30, 14.45
17. 4. (úterý) – 14.00, 14.15, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 16.45
Délka schůzky je 15 minut. Případné náhradní termíny si dohodneme individuálně.

