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  TÝDENNÍ PLÁN
  4.6. - 8.6.2018

ČESKÝ JAZYK Opakování učiva PS2 str. 34-35, písanka str. 31-32

ANGLICKÝ JAZYK

MATEMATIKA Sčítání a odčítání do 100, násobilka 2-9, PS 3 str. 44-45, opakování na písemnou práci

NÁŠ SVĚT Ptáci střední Evropy.

Poslech příběhu o počasí (The weather).
Slovní spojení It is windy (rainy, sunny, snowy).
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Informace pro rodiče:
V pondělí 4.6. se budeme fotit. 

Vaše paní učitelky Katka, Marta a Katka

V úterý 5.6. strávíme celé dopoledne na ekofarmě Nelepeč. Sraz ve škole 8.25, odchod pěšky do Nelepče. Tam prohlídka ekofarmy. Je možné si zde opéct 
svoje špekáčky nebo zakoupit mléko - 1l za 15 kč (děti si mohou vzít lahvičku). Návrat zpět ke škole POZOR ve 13.00. Kdo bude chtít, může zpáteční cestu 
absolvovat autobusem, potom je nutné mít s sebou 10 Kč na jízdenku. Ostatní půjdou pěšky i zpět. S sebou: batůžek se svačinou a pitím, sportovní 
oblečení a obutí, pokrývku hlavy, pláštěnku, klíče od skříňky a čip na oběd. 

Televizní vysílání – budeme vysílat ve středu 6.6. Téma: Volné. Děti napíší 5-6 vět psacím písmem (prosím, udělejte jim do sešitu tužkou linky) a namalují 
nebo nalepí obrázek.

Ve středu 6.6. jedeme plavat. S sebou: aktovku, pouzdro, svačinu, pití, klíče od skříňky a čip, dále v batůžku: plavky, boty k bazénu, osušku, hřeben, 
děvčata s dlouhými vlasy plaveckou čepici a čepici na cestu autobusem zpět. Odjezd od školy bude asi 10.05 a návrat do 12.50 ke škole. V době výuky 
plavání nebude probíhat Tv – bude nahrazeno jinou hodinou (Čj,M). 

Závěrečné písemné práce z Čj a M budeme psát ve čtvrtek 7.6. (Čj) a v úterý 12.6. (M).

V týdnu od 11.6 do 15.6. bude ve škole probíhat sběr papíru. Kontejner bude přistaven na školním dvoře do pátku 15.6. asi do 11.00. Papír je potřeba 
předem zvážit a množství nahlásit tř. učitelce. 
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