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   4.2. - 8.2.

ČESKÝ JAZYK Vyjmenovaná slova po P. PS str. 41-42, opakování B, L, M

MATEMATIKA Zobecňování. Uč.str. 53-54, PS str. 37

NÁŠ SVĚT Měříme čas, teplotu, hmotnost a objem.

TÝDENNÍ PLÁN

ANGLICKÝ JAZYK 

Skupina 1 – Mgr. Radovan Kolbaba: Co máš?

učebnice s. 35, 36 prac. sešit s. 40-42

Skupina 2 – Mgr. Martina Laušmanová: dokončení 5.lekce, test. 6 lekce - My house. 
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Čtenářská dílna zůstává v úterý - knihy s sebou.

Ve čtvrtek píše skupina paní učitelky Laušmanové test z Aj na 5. lekci. 

V pátek se koná další zasedání členů Žákovského parlamentu ve 14.00 hod. ve sborovně. 

Informace pro rodiče:

Televizní vysílání – budeme vysílat v pátek 8.2. Téma: Co budu dělat o jarních prázdninách. Děti napíší 7 vět psacím písmem a namalují nebo nalepí 

obrázek.

S přáním ladovské zimy Kateřiny Klímová a Kazíková 

V pátek nás čeká výukový program: Nebojte se umění (již uhrazeno). 

Pro procvičování vyjmenovaných slov doporučuji např. www.mojecestina.cz/vyjmenovana-slova, http://www.vyrostu.cz/Hry/český jazyk, 

www.skolakov.eu a další. Prosím o pravidelný trénink formou doplňovaček, diktátů nebo her. 

Od 11.2. do 15.2. jsou jarní prázdniny. 

Ve středu 6.2. jedou členové Ekotýmu do zařízení pro enviromentální vzdělávání Lipka do Brna. 

Ve čtvrtek bude probíhat třídní kolo recitační soutěže. Děti se naučí zpaměti básničku, která bude mít minimálně 3 sloky. Básničky, ze kterých můžete 

vybírat, dostaly děti v minulém týdnu. Mohou si pochopitelně vybrat i jinou básničku stejné délky. Nejlepší recitátoři postoupí do školního kola. 

V pondělí 18.2. jedeme opět plavat do Wellness Kuřim. Plavání probíhá od 11.00 – 11.45 hod od 18. února do 15. dubna 2019. Výjimku tvoří 2 lekce: 

pátek 25.1. a pátek 5.4.2019 (tj. plaveme 25.1., 18.2., 25.2., 4.3., 11.3., 18.3., 25.3., 1.4., 5.4., 15.4.2019). Odjezd od školy bude vždy v 10.15 a návrat do 

12.50 ke škole.  S sebou: aktovku s pouzdrem, svačinou, Žákovským deníkem, ČJ a M; v batůžku: plavky, boty k bazénu, osuška, hřeben, děvčata s 

dlouhými vlasy plaveckou čepici a čepici na cestu autobusem zpět. Kurz probíhá v rámci Tv - tj.tělocvik nebude v té době probíhat. Omluvené děti 

Stránka 2


