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     2.3. - 6.3.

ČESKÝ JAZYK Skloňování podstatných jmen rodu mužského - vzor pán, uč.str.71-74, PS2 str.15-16. 

ANGLICKÝ JAZYK

MATEMATIKA Velká čísla - uč.str.65-68. PS 2 str.13-15. 

NÁŠ SVĚT Velká Morava, věrozvěstové Konstantin a Metoděj

  Týdenní plán

Skupina 1 – Ing.Petr Florián: Unit 5 In the town. Uč.str. 32-34, Where can you find? How many? PS 

str.33-38. Poslech, psaní, cvičení. Slovíčka Unit 5 (str. 90).

Skupina 2 – Mgr. Martina Laušmanová: 5. lekce Town and village, places in town.

Stránka 1



List2

S přáním brzkého jara Kateřiny Klímová a Kazíková a Marta Nováčková

Informace pro rodiče:

Čtenářská dílna bude po dobu plavání ve čtvrtek. Knihy prosím s sebou. 

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 4.3. Téma je tentokrát libovolné. 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 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, Aj; 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 - ve čtvrtek bude nahrazen čtenářskou dílnou. Omluvené děti zůstávají ve škole.

Ve středu si napíšeme v Čj test na vzory rodu středního a ženského. 

Doplatek za autobus do Janáčkova divadla je 75,- Kč. Prosím o úhradu do konce tohoto týden. Předem děkuji. (týká se dětí, které jely autobusem)
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