TÝDENNÍ PLÁN
8.4. – 12.4.
ČESKÝ JAZYK
ANGLICKÝ JAZYK
MATEMATIKA

Opakování učiva-pracovní sešit str.34 až 36. Písanka po stranu 15.
3. čtvrtletní písemná práce (středa 10.4).
Jaro a Velikonoce (An Easter play). Easter song.

NÁŠ SVĚT

Upevňování sčítání a odčítání, násobení. Geometrické tvary. Pracovní sešit
po stranu 35.
3.čtvrtletní práce z matematiky (čtvrtek 11.4).
Jaro. Třídní projekt HRAJEME SI POD STROMY.

DALŠÍ INFORMACE:

V pondělí 8.4. NEJEDEME PLAVAT. Náhradní hodina proběhla v pátek 5.4.
V tento den máme běžnou výuku ve třídě.
V úterý 9.4. se zúčastníme v rámci jedné vyučovací hodiny programu
Dravci, sovy a člověk. Vybíráme příspěvek 35,- Kč. Předem děkujeme!
Ve středu 10.4. si napíšeme 3.čtvrtletní práci z českého jazyka (diktát+
mluvnická část: doplňovací cvičení na měkké a tvrdé slabiky, psaní hlásek
uprostřed a na konci slova, doplňování dlouhých hlásek, porozumění textuřazení vět ve správném pořadí, druhy vět.
V tento den se vydáme na poslední vyučovací hodinu ven, kde rozmístíme
v rámci našeho třídního projektu strážce koutků. Při této příležitosti si
venku trochu zamuzicírujeme.
Ve čtvrtek 11.4. si napíšeme 3.čtvrtletní práci z matematiky (sčítání a
odčítání v oboru do 80, jednoduché násobení, slovní úlohy, základní
geometrické tvary).
V tomto týdnu neproběhne TV vysílání ani čtenářská dílna.
V pátek 12.4. jedeme na výukový program do Jezírka v Soběšicích. Celý
program bude probíhat venku, prosíme o vhodné oblečení do přírody.
Cena programu je 50,- Kč. Cenu za dopravu uvedeme zpětně po vyúčtování
od dopravce. Odjezd autobusu bude po čtvt na devět. Prosíme děti, aby
přišly do školy včas. Návrat do Deblína předpokládáme kolem 12:30.
V týdnu od 15.4 budou probíhat třídní schůzky - triády (dítě-rodič-učitel).
Jelikož je tento týden zkrácený kvůli Velikonocům, nabídnu i některé
termíny v týdnu po svátcích. Nabídnuté termíny zašlu prostřednictvím
edookitu. V případě Vaší potřeby je možné domluvit schůzku i mimo
navržené termíny.

Příjemné dny přejí Jana Šnévajsová a Verča Pavlíčková

