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     10.2. - 14.2.

ČESKÝ JAZYK Skloňování r.ž., vzor píseň a kost, uč.str.62-65, PS2 str.11-12. 

ANGLICKÝ JAZYK

MATEMATIKA Souřadnice - uč.str.61-64. PS 2 str.10-12. 

NÁŠ SVĚT Pravěk - Keltové a Slované

  Týdenní plán

Skupina 1 – Ing.Petr Florián: Unit 4 A day at the ZOO! uč.str.30-31.Animals. Computerland.            

PS str.31-34. Poslech, psaní, cvičení. Slovíčka Unit 4 (str. 90).

Skupina 2 – Mgr. Martina Laušmanová: 4. lekce - popis a srovnání zvířat, předložky. Dokončení a 

opakování lekce. Test - čtvrtek 13.2.
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S přáním brzkého jara Kateřiny Klímová a Kazíková a Marta Nováčková

Ve čtvrtek 13.2. píše skupina Aj p. uč. Laušmanové test ze 4. lekce. 

Ve středu 12.2. proběhne třídní kolo recitační soutěže. Děti si vyberou báseň o délce minimálně 4 sloky, kterou se naučí nazpamět. Možné náměty dostanou, ale nejsou 

závazné. Ve čtvrtek se pak zájemci mohou zúčastnit školního kola, jehož vítězové postoupí do kola okresního. 

Informace pro rodiče:

Čtenářská dílna opět v pondělí. Knihy prosím s sebou. 

V centrech aktivit se budeme i nadále zabývat pravěkem, konkrétně keltským a slovanským osídlením. Pokud děti mají doma encyklopedie nebo jiné 

knihy/časopisy s tímto tématem, mohou si je přinést do školy. Současně si budou nosit do CA v úterý a pátek červenou učebnici vlastivědy - hlavní 

události nejstarších českých dějin. Děkuji.

Televizní vysílání bude ve středu 12.2. Téma: Slované. Děti napíší psacím písmem 7 a více vět (použijí podložku s řádky nebo jim prosím udělejte linky) a 

namalují nebo nalepí obrázek.

V pondělí 10.2. se uskuteční školní kolo pěvecké soutěže. Účast je dobrovolná. 

Prosím do 2. pololetí o zakoupení mazatelných fixů na tabulku, některé stávající již nepíší. Každý žák by měl mít dva kusy různé barvy. Fixy skladujeme ve 

třídě, aby je děti nemusely nosit v pouzdře sem a tam. Předem děkuji za spolupráci. 

Ve čtvrtek 13.2. nás čeká baletní představení Labutí jezero v Janáčkově divadle. Odjezd autobusu z Deblína je 17.45 (sraz 17.30), představení začíná v 

19.00  viz. návratka, kterou děti dostaly. 

Nasledující týden jsou jarní prázdniny. Užijte si je a sejdeme se odpočatí v pondělí 24.2.2020 v 8.25. 
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