
 39. TÝDENNÍ PLÁN 

1. TŘÍDA 

11. 6. – 15. 6. 2018 

Český jazyk 
Píšeme velká a malá psací písmenka, písanka str. 16, 17, 18. 

V učebnici Už čteme a píšeme, pracujeme po str. 59 (Co jíme). 

Matematika 
  Upevňujeme získané znalosti. 

Učíme se pavučiny – učebnice matematiky str. 46. 

Náš svět   Projekt: Naše Zoo 

Anglický jazyk   Shrnutí 7. lekce - Animal friends 

Informace pro rodiče 

Milí rodiče, 

hurá jedeme do finále! Blíží se nám konec školního roku, takže si držte klobouky, pojedeme z kopce. Pololetní 

písemky se těší z toho, jak jsou naše děti šikovné a máme je téměř za sebou. V učebnici matematiky již budeme 

vybírat jen určitá cvičení, u kterých si ještě děti nejsou jisté. Zbytek si můžete opakovat společně přes prázdniny a 

radovat se ze správného řešení. Náš 39. týden zahájíme v pondělí 11. 6.  bubnováním a příjemným povídáním 

s bubeníkem ze skupiny Jumping Drums (tuto akci zaplatilo KPŠ Kamarád a věřte mi je to jízda). Poté nás čeká 

koncert naší ZUŠ, který proběhne ve středu 13. 6. Taky vás zahltíme spoustou návratek, které se budou týkat školního 

výletu. Ten se uskuteční ve čtvrtek 21. 6. a bude pojat zčásti environmentálně. Půjdeme z Deblína směr Úsuší, kde 

bude naše zázemí. Poté zpět ke škole. Tady pak pro zájemce bude druhá část programu: nocování ve škole a stezka 

odvahy. Všechny podrobnosti a časy se dozvíte z návratky. Další událost, která nás čeká je pasování našich prvňáčků 

na čtenáře. Tato akce je naplánována na pondělí 18. 6. v 17 hod. V posledním týdnu 26. 6. v úterý bude prezentace 

projektu Global Storylines – u prvňáčků naší vesničky Bodlákova a to, jak jsme se vypořádali s obrem. Dopoledne 

bude prezentace v rámci školy odpoledne pro rodiče pravděpodobně v Sokolovně v 17 hod. Ještě upřesníme v příštím 

týdnu. Prosíme vás, připravte dětem doplňky, kostýmy, prostě něco, co vyjádří jejich postavu ve vesničce. Téma TV 

vysílání na pátek 15. 6. je: Já a hudba. 

Ať se nám všem daří v tom správném rytmu – Vaše Romča, Verča a Míša 
 


