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Český jazyk Písmeno Č, č – Slabikář 2 str. 15-19. Písmeno  š, r– Písanka 2 str. 14-18.
TV vysílání na 21.3.: „Na políčku v jetelíčku,
tam kde potok pramení,
dobře je nám po tělíčku,
zákonem jsme chráněni.
Sosáčkama sosáme,
bez přestání to samé,
do pěti, do pěti
musíme být u maminky v doupěti.“
Zážitek z divadelního představení. Pokud možno přidat jednu dvě věty (např. V divadle se mi nejvíc líbilo, jak čmeláci zpívali písničku…)

Matematika Co už umíme? Počítáme do 18. – Matematika 2 str. 24-27.

Náš svět Měsíce. Jaro.

Anglický jazyk Oblečení – clothes. Odkaz na písničku:
https://www.youtube.com/watch?v=Hf6oXuf7VbA&t=180s.

Informace pro 
rodiče

          Milí rodiče,
     v úterý 19.3. pořádá Žákovský parlament „Den knižních hrdinů“. I my se připojíme, budeme si povídat, jak kniha vzniká, děti si v tento den 
přinesou knížku, kterou by se alespoň trošku už pokoušely číst – vyzkoušíme si tzv. čtenářskou dílnu. Oblíbeného knižního či pohádkového hrdinu 
si všichni namalují. Naplánujeme společnou knihu na téma „Velikonoční dobrodružství“ (což je úkol od parlamentu pro všechny třídy). Přijít by se 
mělo v oblečení podle oblíbeného hrdiny (je-li to možné).
     Jak již bylo avizováno, ve středu 27.3. z důvodu vypnuté elektřiny v obci bude ředitelské volno.
     V pátek 29.3. od 18:00 (do sobotních 8:00) bude Noc s Andersenem. Děti, které mají zájem ve škole přespávat, už nosí úkoly (od většiny 
zájemců mám už list ke knize, většina však ještě nesplnila druhý úkol – nakreslit komiks). Termín odevzdání je do pátku 22.3., kdy dostanou 
přihlášky ti, kteří podmínky splnili. Účastníci budou muset mít na akci spacák (či nějakou deku a polštářek), karimatku (jestliže nechtějí spát jen na 
koberci), něco na večeři a snídani, kopii kartičky zdravotní pojišťovny a zřejmě 50,- Kč na provozní náklady (je domluvená beseda se spisovatelem 
Pavlem Čechem, je tedy možné, že se z tohoto důvodu částka o něco zvýší).
                              Děkuji a přeji příjemné dny!
                                                                                                               Hana Trtílková

https://www.youtube.com/watch?v=Hf6oXuf7VbA&t=180s



