
TÝDENNÍ PLÁN

2. 3. - 6. 3.

Informace k výuce

Mimořádné
 sdělení

Plán na příští týden 
ČJ (pracovní sešity):

- Už čteme a píšeme sami (čteme malá tiskací písmenka, v říši pohádek)  str. 16-19
- Hrajeme si ve škole (sešit s myškou) většina dětí už dokončila (zbývající děti budou mít prostor k dokončení ve škole)
- Písanka (píšeme písmenka A, o, O) po str. 12(na psaní prosím tužku č. 2 v pouzdře)
- Baf a jeho šťastný den – čtení, podpořte nácvik čtení i doma (každý den četba vlastní knihy)
- Od 10. 3. pravidelně každé úterý budeme psát diktát vět/přepis/opis. Prosím o zakoupení sešitu A5 č. 511 (má dvě pomocné linky a je vhodný pro 

začínající psací písmo).
M (pracovní sešit): 

- Matematika 2 (Hodiny, nezbedové, schody, počítáme do 16) str. 17-21
- Matematika k procvičování na stránkách: http://www.matika.in/cs/

NSV: 
–  Čas písemné opakování učiva 5. 3. – hodiny (určování času na hodinách, dny v týdnu, měsíce v roce – rozdělení do ročních období, denní činnosti.
Děti dostanou v pondělí 2. 3. pracovní list k opakování tohoto učiva.
AJ – Pens and pencils - What´s this?  
K procvičení na: https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_02?cc=cz&selLanguage=cs

Každý pátek (od 6. 3.) si děti budou nosit do školy svoji knížku. Je možné si knihu také nechat v třídní knihovničce, pak prosím o podepsání.

V pondělí 2. 3. pojedeme poprvé plavat do Wellness Kuřim. Plavání bude probíhat vždy v pondělí 11.00 – 11.45 hod od 2. března do 11. května 2020. (tj. 
plaveme 2/3, 9/3 16/3, 23/3, 30/3, 6/4, 20/4, 27/4, 4/5, 11/5 2020). Odjezd od školy bude vždy v 10.15 a návrat do 12.50 ke škole. 
S sebou: 
v aktovce: (během plavání zůstává ve skříňce): pouzdro, svačinu, pracovní sešity – písanka, prac. seš. Matematika 2
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 nebude
v té době probíhat. Omluvené děti zůstávají ve škole. Po návratu (cca 12.45 děti odchází domů, na oběd, do družiny…)

V týdnu od 9. 3.-13. 3. prosím, aby děti přinesly svůj první čtenářský list k přečtené knize/pohádce/příběhu (bude vhodné, když list vložíte do složky 
(rychlovazač), aby v aktovce přežil cestu:-)

27. 3. Noc s Andersenem – místa jsou již obsazená.

Krásné dny přeje Eva Bartesová.
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