
TÝDENNÍ PLÁN

9. 3. - 13. 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. 20-23
- Písanka (píšeme písmenka d, m) po str. 15(na psaní prosím tužku č. 2 v pouzdře)
- Baf a jeho šťastný den – čtení, podpořte nácvik čtení i doma (každý den četba vlastní knihy)
- V úterý diktát vět. Prosím o zakoupení sešitu A5 č. 511 (má dvě pomocné linky a je vhodný pro začínající psací písmo).
- Každý pátek –čtenářská dílna. Vlastní kniha s sebou.
- Televizní vysílání na 12. 3. Téma: volné (děti mohou psát o tom, co je zajímá)

4 věty, barevný obrázek, napsaná otázka pro posluchače (vychází z textu)
M (pracovní sešit): 

- Matematika 2 (stavby z kostek, krokování, nezbedové, počítáme do 17) str. 21-24
- Matematika k procvičování na stránkách: http://www.matika.in/cs/

NSV: 
–  Probouzí se příroda (předjaří v zahradách, jarní květiny)
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

V pondělí plavání.
Termíny: 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 (děti si ponechaly ve třídě)
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 vyplněný čtenářský list k přečtené knize/pohádce/příběhu (bude vhodné, když list vložíte do složky
(rychlo vazač), aby v aktovce přežil cestu:-) Po kontrole opět dětem vrátím.

Ve čtvrtek 12. 3. proběhne ve škole akce Zdravá svačinka, kterou pořádají žáci 8. třídy. Děti mohou ochutnat různé zdravé pomazánky, domácí produkty apod. 
Cena svačinky je 15,- Kč. Účast je dobrovolná.

V pátek 13. 3. v 7.30 zasedá ŽP.

Krásné dny přeje Eva Bartesová.

http://www.matika.in/cs/
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