31. TÝDENNÍ PLÁN
16. 4. – 20. 4. 2018
ČESKÝ JAZYK

Slovní druhy – přídavná jména. Pracovní sešit st. 56. (Většina dětí má hotovou stranu, některé nestihly poslední cvičení – prosím o
dokončení doma).
Úterý 17. 4.
Čtenářská dílna – kniha s sebou!
Televizní vysílání/aktualita:
Středa 18. 4.
Téma: První lidé – život v pravěku (vyprávění o životě prvních lidí).
Čtvrtek 26. 4.
Téma: Volné (Může být připraveno také zcela výjimečně formou prezentace.)

ANGLICKÝ
JAZ

skupina Mgr. Martina Laušmanová
8. lekce – popis osob (oblečení) - co mám oblečeno, příliš velké/malé, čí to je?
skupina Mgr. Radovan Kolbaba
Téma: Reading a letter
Umím: Nacházím informace v textu
Písemná práce - 17. 4. - Describing people (popisování osob) - kreslení osob podle anglického popisu (budou potřebovat pastelky).
skupina Mgr. Jana Šnévajsová
8.lekce : Oblečení (určování, co komu patří). Předložky in, on under.

MATEMATIKA
Číselný výraz a schody. Pracovní sešit po st. 30 (téměř všichni dokončili st. 29). Učebnice st. 83 (řešíme úkoly na fólii).
NÁŠ SVĚT

INFORMACE

Pravěk. Vznik zemědělství. – učebnice st. 53 - 54
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.
Doprava bude uhrazována po fakturaci.
20. 4. Den Země

Děti půjdou pěšky do obcí, kde žijí, příp. zůstanou v Deblíně (ti, co mají bydliště vzdálenější od školy) a zde budou
provádět úklid 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. Odhlašování obědu je individuální. Výuka bude probíhat do 12.50, potom půjdou děti buď
domů nebo do ŠD. Více informací v návratkách zaslaných v pátek 13. 4. (měly by být založeny v ŽD). Prosím o jejich zaslání
nejpozději do středy 18. 4., budou je potřebovat vedoucí jednotlivých skupinek. Děkuji.
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!

