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     24.2. - 28.2.

ČESKÝ JAZYK Skloňování rod střední a ženský-procvičování, uč.str.69-70, PS2 str.13-14. 

ANGLICKÝ JAZYK

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

NÁŠ SVĚT Velká Morava, věrozvěstové Konstantin a Metoděj

  Týdenní plán

Skupina 1 – Ing.Petr Florián: Unit 4 A day at the ZOO! opakování animals a 2. stupeň přídavných 

jmen. PS str.32-38. Poslech, psaní, cvičení. Slovíčka Unit 4 (str. 90). Test 27.2.

Skupina 2 – Mgr. Martina Laušmanová: 5. lekce In the town. Popis míst ve městě. 
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S přáním brzkého jara Kateřiny Klímová a Kazíková a Marta Nováčková

V centrech aktivit se budeme i nadále zabývat Velkou Moravou a příchodem Konstantina a Metoděje. 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 26.2. Témata jsou tentokrát dvě a děti si mohou vybrat: 1. Velka Morava. 2. Příchod Konstantina a Metoděje na 

Moravu. Děti napíší psacím písmem 7 a více vět (použijí podložku s řádky nebo jim prosím udělejte linky) a namalují nebo nalepí obrázek. Také jsme se s 

dětmi domlouvaly, že pokud budou čerpat z internetu nebo literatury, budou vždy uvádět zdroj, z nějž čerpaly. 

V pátek 14.2. děti dostaly Úkoly na Noc s Andersenem, která se uskuteční v pátek 27.3. v 18.00 hod. Tématem je tentokrát Harry Potter. Uzávěrka 

přihlášek bude v pátek 20.3., kapacita je 10 dětí. Podmínkou účasti je splnění všech zadaných úkolů v termínu. Knihy o Harrym jsou k zapůjčení ve školní 

knihovně. 

Prosím do 2. pololetí o zakoupení 2 mazatelných fixů na tabulku, dosud nemají všichni. Předem děkuji za spolupráci. 

Ve čtvrtek 27.2. píše skupina Aj p. uč. Floriána test ze 4. lekce. 

Informace pro rodiče:

Čtenářská dílna opět v pondělí. Knihy prosím s sebou. 

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: aktovku, 

pouzdro, svačinu, Čj, 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 pátek 28.2. proběhne společně s Žákovským parlamentem herní dvouhodinovka (3.-4.hodina). Děti budou ve třídách hrát různé vzdělávací společenské hry. 
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