
5. TÝDENNÍ PLÁN  

 1. 10. - 5. 10.                       

ČESKÝ JAZYK
Opakování učiva. Pr. seš. 1 st. 7- 9. (Nauka o slově II. Slova protikladná, souznačná …)

ANGLICKÝ
JAZYK

1.skupina Mgr. Martina Laušmanová

FAMILY, vytvoříme rodokmen a podíváme se na čísla 10 - 100.

2. skupina Mgr. Radovan Kolbaba
Téma: Členové rodiny
Umím: Pojmenuji členy rodiny

3. skupina Brigita Rozbořilová
Family – členové rodiny

MATEMATIKA Rovnice. Pr. seš.1 st. 12 - 14. Učebnice st. 21 – 23. 

NÁŠ SVĚT Přírodověda - živé organismy jejich rozdělení. Pokračujeme v tématu houby.
Vlastivěda (modrá) – Členění ČR – kraje.

Informace: Televizní vysílání bude každý čtvrtek. Kritéria této práce si děti nalepily do sešitu případně do ŽD. 
4. 10. Nejkrásnější místo naší republiky (pozvánka)/aktualita.
11. 10. Praha, tajemná, krásná … (popis místa, které je spojeno s pověstí, s významnou osobou …) př. Staroměstský orloj – spojený s pověstí o mistru Hanuši.

Čtenářská dílna bude probíhat každý pátek. Knihy s sebou! V případě, že dítě knihu nemá a ani si jí nezapůjčí ve školní nebo třídní knihovně, dostává 
náhradní úkol a číst bude doma. K přečtenému textu bude mít pracovní list, který vyplní a rodiče podepíší. Odevzdá následující školní den.

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). 

Plavecký výcvik 
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. 

5. 10. Zasedání Žákovského parlamentu (sborovna v 14.00)

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


