TÝDENNÍ PLÁN 40
18. – 22.6.2018
Český jazyk

Shoda přísudku s podmětem rodu mužského, přímá řeč – učebnice str. 106-107, pracovní sešit str. 36-40.
Úkol do TV vysílání na předposlední týden bude zjistit si co nejvíce o jedné atrakci ve VIDA na výletě (o čem je, o čem učí, co
zajímavého jsem tam zjistil/a…).

Matematika

Opakování – vybrané úkoly z UČ str. 101-108, PS str. 44-48.

Náš svět

PŘ – Vycházky do lesa, k rybníku a do okolí školy – budeme se věnovat jednotlivým ekosystémům, popř. dodělávat v pracovním sešitě.

Anglický jazyk

LAU – Opakování. Procvičování slovíček na odkazu htps://www.memrise.com/rroup/221319//.
KOL – Rehearsal.
SRB – Opakování. Online procvičování slovíček: htps://www.memrise.com/rroup/204007/.

Informace pro
rodiče

Milí rodiče,
v pondělí 18.6. je třídní výlet. Sraz ve škole je již v 7:45! Odjezd autobusu bude v 8:00. Ve Vida centru je objednán výukový
program s názvem Barevná chemie. Jedná se o představení, ve kterém se děti seznámí s chemickými reakcemi různých látek.
Následně si Vida centrum celé prohlédneme a vyzkoušíme vystavené exponáty. Vybavte prosím děti svačinou na celý den. Ve Vida
centru si uděláme půlhodinovou „obědovou“ pauzu. Bude možnost si zde zakoupit malé občerstvení. Odjezd z Vida centra přibližně ve
12:15 směr přístaviště. Odtud odjezd parníkem ve 13:00 do Veverské Bítýšky. Zde na nás bude čekat autobus, který nás zaveze ke
škole přibližně v 14:15. Cena zahrnuje vstupné do Vida centra a na výukový program, jízdenku na parník a autobusovou dopravu.
Obědy ve školní jídelně jsou celé třídě hromadně odhlášeny.
V úterý 19.6. si dopíší písemné práce děti, které z nějakého důvodu minulý týden chyběly.
Ve středu (1.-3. hodinu) a ve čtvrtek (2.-5. hodinu) si zřejmě uděláme přírodovědnou vycházku (uvidíme dle aktuálního počasí).
V pátek 22.6. bude ve škole opět paní sklářka, pokud si děti budou chtít vyrobit kytičku, musí mít s sebou připraveno 35,- Kč.
Sklářka bude mít s sebou i nějaké šperky na prodej. V tentýž den proběhne na školní zahradě také výstava vojenské techniky.
Poslední školní týden budeme hned v pondělí vybírat učebnice. V úterý 26.6. bude prezentace třídních projektů v sokolovně,
dopoledne pro žáky, v 17:00 pak pro rodiče a veřejnost. Jste samozřejmě srdečně zváni!
Děkuji a přeji příjemné dny!
Hana Trtílková

