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TÝDENNÍ PLÁN
18.3. - 22.3.
ČESKÝ JAZYK
ANGLICKÝ JAZYK
MATEMATIKA
NÁŠ SVĚT

Opakování vyjmenovaných slov. PS str. 51-54
Skupina 1 – Mgr. Radovan Kolbaba: Lidé
učebnice s. 48, 49 prac. sešit s. 59, 60
Skupina 2 – Mgr. Martina Laušmanová: 7.lekce - popis osoby

Pohled zepředu. Uč.str. 62-63, PS 2. díl str.8-9

Lidské tělo
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Informace pro rodiče:
Čtenářská dílna zůstává v úterý - knihy s sebou.
V pondělí 18.3. 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.
V úterý 19.3. proběhne 1.-2. hodinu Den knižních hrdinů. Děti mohou přijít oblečené za své oblíbené knižní hrdiny (bude soutěž o nejlépe oblečenou
třídu), budeme společně vyrábět knihu. Další hodiny již budou podle rozvrhu.
Centra aktivit budou zaměřena na Lidské tělo. Pokud děti doma mají nějaké knihy nebo časopisy s touto tématikou, uvítáme, když si je přinesou. Také
prosím, aby si přinesly nějakou svoji současnou fotku celé postavy (nemusí na ní být sami).
V úterý 19.3. si napíšeme testík na měření hmotnosti, délky, objemu, teploty, času a na Vesmír.
Ve čtvrtek 21. 3. píše skupina p. uč. Kolbaby test na Unit 6.
Televizní vysílání – budeme psát v centrech aktivit. Téma: Já (popis postavy).
V pátek si vyzkoušíme matematickou soutěž Klokan, kategorii Cvrček.
Pomalu ale jistě se opět blíží Noc s Andersenem, kdy společně přespíme ve škole, a to z pátku 29.3. na sobotu 30.3.2019. Podmínkou účasti je barevná
malba Ferdy mravence a jeho přátel na výkres formátu A3 (k dispozici ve třídě)+složit básničku nebo sepsat svoji vlastní pohádku, ve kterých se bude
vyskytovat Ferda Mravenec (formát A4 měkký). Rozsah básničky je 8 řádků/veršů a pohádky 10 vět bez nadpisu. Termín uzávěrky úkolu je v pátek
22.3.2019. Už se těšíme na vaše výtvory.
V úterý 26.3.pojedeme na exkurzi do České televize viz. návratky, které děti dostaly.
Přejeme krásné jarní dny Kateřiny Klímová a Kazíková a Marta Nováčková
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