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  TÝDENNÍ PLÁN
     10.9. - 14.9.

ČESKÝ JAZYK Opakování učiva 2. ročníku. PS str. 4-7

ANGLICKÝ JAZYK 

MATEMATIKA Opakování učiva 2. ročníku. Uč.str. 5-7, PS str. 4-7

NÁŠ SVĚT Moje bydliště a jeho okolí. Vesnice a město – rozdíly. 

Skupina 1 – Mgr. Radovan Kolbaba: Úvodní hodina, připomenutí minulých hodin, představení 
budoucího učiva

Skupina 2 – Mgr. Martina Laušmanová: Společné hledání toho, co už umíme, seznámení s novou 
učebnicí Happy Street 1, Lekce 1     
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Informace pro rodiče:

Od pondělí 10.9. bude probíhat vyučování podle rozvrhu. Obědy i družina v provozu bez omezení.

Tento týden již budou probíhat centra aktivit. 

Kdo ještě nepřinesl sešity nebo výtvarné pomůcky, prosím o doplnění co nejdříve. 

HROMADNÉ TŘÍDNÍ SCHŮZKY - středa 12. 9. 2018 v 17:00 ve 3. třídě. Na všechny se moc těším. 

Do 30.9. probírá registrace do Logické olympiády. Další informace najdete v Edookitu.

S přáním krásného září Kateřiny Klímová a Kazíková

Milí rodiče, všem vám mnohokrát děkuji za spolupráci při tvorbě Prázdninových deníků. Jsou úchvatné! Pokud jsou děti, které ještě nestihly dokončit, 
prodlužuji termín odevzdání do konce září 2018. 

V úterý 11.9. máme první hodinu tělocviku. Děti budou mít s sebou cvičky nebo tenisky s bílou podrážkou do tělocvičny, tenisky na venkovní hřiště, 
tepláky + mikina, tričko + kraťasy – to vše v sáčku na cvičební úbor. Dále malý pěnový míček a švihadlo.

Televizní vysílání bude probíhat vždy v pátek. Poprvé budeme vysílat v pátek 14.9. Téma: Můj nejlepší prázdninový zážitek. Děti napíší 6 vět psacím 
písmem (prosím, udělejte jim do sešitu tužkou linky) a namalují nebo nalepí obrázek.

Dětem jsme v minulém týdnu představili novou koncepci/hru týkající se čtení po celý školní rok. Úkolem bude tentokrát přečíst za celý školní rok 
minimálně 3 knihy a napsat o každé z nich „Zprávu o knize“. Za tuto Zprávu dostanou indicii/nápovědu, která je koncem školního roku, pokud ji správně 
vyluští, dovede k deblínskému pokladu. Přejeme všem hledačům hodně štěstí! Současně bychom vás rádi poprosili, pokud máte možnost, o různé 
reklamní předměty (šňůrky na klíče, propisky apod.), které bychom mohli do pokladu zařadit. 
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