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   25.2. - 1.3.

ČESKÝ JAZYK Vyjmenovaná slova po V. PS str. 45, opakování B, L, M, P, S

MATEMATIKA Slovní úlohy. Uč.str. 57, PS 1. díl dokončení

NÁŠ SVĚT Ročníkový projekt Voda v lese.

TÝDENNÍ PLÁN

ANGLICKÝ JAZYK 

Skupina 1 – Mgr. Radovan Kolbaba: Nábytek

učebnice s. 40, 41 prac. sešit s. 49, 50

Skupina 2 – Mgr. Martina Laušmanová: dokončení 6. lekce a opakování
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Čtenářská dílna zůstává v úterý - knihy s sebou.

Ve čtvrtek 28. 2. bude skupina p. uč. Kolbaby psát písemné zkoušení učiva 5. lekce.

V pátek proběhne další zasedání Žákovského parlamentu ve 14.00 ve sborovně školy.

V pátek 1.3. bude probíhat školní karneval. Děti si přinesou masku, do které se během první hodiny převléknou, příp. nalíčí. Budeme celé dopoledne v 

tělocvičně tančit, hrát hry a jinak se veselit. Konec vyučování bude podle rozvrhu. Oběd i družina v provozu. Kdo má doma nějaký klobouk a může ho 

zapůjčit na hru, budeme rádi. 

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. 

Televizní vysílání – vysílání budeme tento týden psát ve škole. Téma: V čem jsem úspěšný, co se mi daří. 

V pondělí 25.2. 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 

zůstávají ve škole.

 Přejeme krásné jarní dny Kateřiny Klímová a Kazíková a Marta Nováčková 

V tomto týdnu nebudou probíhat centra aktivit, protože budeme podstupovat testování Kalibro. Toto testování je celorepublikové a probíhá ve 3., 5. a 

9. ročníku. Děti budou postupně psát testy z oblasti českého jazyka, matematiky a angličtiny. O výsledcích testování budete podrobně informováni, 

jakmile budou vyhodnoceny. 

Informace pro rodiče:
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