
4. TÝDENNÍ PLÁN  

 24. 9. - 28. 9.                       

ČESKÝ JAZYK
Opakování učiva. Pr. seš. 1 st. 6 - 8. (Nauka o slově II. Slova jednoznačná, mnohoznačná, protikladná a souznačná)

ANGLICKÝ
JAZYK

1.skupina Mgr. Martina Laušmanová

Téma: Hláskování jmen a slov

2. skupina Mgr. Radovan Kolbaba
Téma: Hláskování jmen a slov
Umím: Užívám v praxi anglickou abecedu

3. skupina Brigita Rozbořilová
Téma: Spelling - opakování. Me and my family. Učebnice Happy Street str. 5 - 9.

MATEMATIKA Co už umíme. Pr. seš.1 st. 6 – 11. Učebnice st. 16 – 20. Nadále nosit rýsovací pomůcky!

NÁŠ SVĚT Přírodověda - živé organismy jejich rozdělení. Pokračujeme v tématu houby.
Vlastivěda (modrá) – Členění České republiky – pojmy: obec, města, kraje...

Informace: Televizní vysílání bude každý čtvrtek. Kritéria této práce si děti nalepily do sešitu případně do ŽD. 
27. 9. Jak lidé v ČR oslavují tradici sv. Václava?/aktualita
4. 10. Nejkrásnější místo naší republiky (pozvánka)/aktualita.

Čtenářská dílna bude probíhat každý pátek. Náhradní den pro tento týden bude středa. Knihy s sebou!

Tento týden s sebou rýsovací potřeby:-)

Rozdělení učiva v předmětu NÁŠ SVĚT:
– PŘÍRODOPIS (učebnicí budeme procházet v průběhu celého roku).
- VLASTIVĚDA  - začínáme učebnicí Poznáváme naši vlast (modrá). Pokračovat budeme učebnicí Hlavní události nejstarších českých dějin (červená) – 
bude potřeba v průběhu 2. pololetí.
Veškeré učebnice si děti mohou nechávat ve školních skříňkách. V případě, že si je chtějí nosit vždy domů, je nutné je nosit do předmětu NÁŠ SVĚT  úterý, 



středa a čtvrtek (zahrnuty jsou i centra aktivit). Ostatní učebnice (M, ČJ) každý den.

Do 30. 9. probíhá registrace do Logické olympiády. Další informace najdete v Edookitu.
Prosím všechny, o kontrolu pomůcek (nůžky, lepidlo tuhé, tekuté – většina dětí vůbec nemá).

Domácí úlohy si děti zapíší do ŽD. Prosím o každodenní nahlédnutí do deníku a vypracování úkolů (pokut bude zadán).
Pro děti, které mají zájem o nadstavbové úkoly, budou připravovány týdenní úkoly (jejich plnění je dobrovolné). 

Výuka Náboženství  zahájena 17. 9. (13.15 – 14.00)

Prosím ty, kteří ještě neuhradili částku 517,- (viz edookit), aby tak učinili nejpozději do 27. 9. Děkuji.

Plavecký výcvik 10. 9.
Plavání bude probíhat vždy v pondělí 11.00 – 11.45 hod od 10. září do 12. listopadu 2018. Poslední 10. lekce proběhne 30. 11. (stejný čas jako u předešlých 
lekcí. První dvě hodiny bude probíhat výuka. Odjezd od školy 10.15 a návrat 12.50 ke škole. 
S sebou do školy: pouzdro, ŽD
S sebou na plavání: plavky, boty k bazénu, osuška, hřeben, děvčata s dlouhými vlasy plaveckou čepici – v batůžku. 
Kurz probíhá v rámci výuky Tv, omluvení pouze ze zdravotních důvodů. Dlouhodobá omluvenka z plavání je třeba od lékaře. Omluvené děti zůstávají ve škole. 

28. 9. Státní svátek

Krásné zářijové dny přejí Eva Bartesová, Michaela Pokorná a Adéla Kratochvílová!


