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AS

ANGLICKÝ JAZYK

MATEMATIKA

NÁŠ SVĚT OFFLINE VÝUKA

SPOČÍTÁM, KOLIK SUROVIN POTŘEBUJI NA 

VELIKONOČNÍ RECEPT OFFLINE VÝUKA

UKLIDÍM A VELIKONOČNĚ VYZDOBÍM OKOLÍ MÉHO 

DOMU/ŠKOLY/OBCE

PŘEDMĚT CÍL UČIVO

ČESKÝ JAZYK VYLUŠTÍM VELIKONOČNÍ KŘÍŽOVKU OFFLINE VÝUKA

SEŘADÍM OBRÁZKY VE VELIKONOČNÍM KOMIKSU OFFLINE VÝUKA

SEŘADÍM OBRÁZKY VE VELIKONOČNÍM KOMIKSU OFFLINE VÝUKA

  Týdenní plán

    29.03. - 31.03.
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Informace pro rodiče:

Vaše paní učitelky Katka Klímová, Verča Pavlíčková a Barča Klíčová

Na velikonoční úkoly bude poté navazovat ještě velikonoční stezka okolo Hálova mlýna, která bude v provozu od čtvrtka 1.4.. Budou se zde opět plnit úkoly a na 

konci děti čeká překvapení. Bližší informace a mapa dorazí Edookitem. 

A to je tento týden vše :-). 

Přejeme Vám za naši první třídu krásné Velikonoce, barevná vajíčka, jaro jako malované a hodně sluníčka. Opět se uvidíme v úterý 6. dubna. 

V pondělí 29.3. budeme od 8.00 do 12.00 ve škole. Prosím o odevzdání 1. dílu písanky, kdo tak ještě neučinil. Předem děkuji. Avizovaný 2. díl najdete ve Vaší 

schránce společně se Záznamovým archem na offline výuku (ti, co si ještě nevyzvedli).

Chtěla bych zdůraznit, že tentokrát bude hlavním kritériem hodnocení kvalitní provedení všech zadaných úkolů, tedy kvalita nad kvantitou. 

Pro opravdu velké zájemce přikládám do přílohy hlavolam Kolumbovo vejce. Je sice určen pro starší, ale věřím, že někteří z dětí se s ním určitě rádi poperou :-).

Milí rodiče, tento týden bude probíhat offline výuka na téma Velikonoce. To znamená, že si děti odpočinou od počítačů a mobilů, protože nebudou probíhat 

online hodiny. Děti dostanou zadání úkolů na celý tento zkrácený týden přímo do poštovní schránky svého domu. Prosím proto, pokud bude dítě u babičky nebo 

jinde, abyste mi dali co nejdřív vědět, abychom to mohli zařídit jinak. Úkoly jsou koncipovány zejména prakticky a jejich společným tématem jsou Velikonoce. 

Malí žáčci dostanou do svých schránek Záznamový arch (ZA), na kterém najdou zadání úkolů na jednotlivé dny. Bude tu na každý den připravená i veselá 

vajíčková výzva. Ti, kteří budou s úkoly rychle hotoví, tu najdou i výzvu v podobě Velikonoční knížky (nepovinný úkol). K záznamovému archu (ZA) bude přiložen 

ještě velikonoční komiks a koleda. Tu se děti naučí nazpaměť, aby ji mohly v pondělí využít :-). Budu moc ráda, pokud se Vám podaří po splnění všech úkolů celý 

ZA (+výtvory) vyfotit a opět poslat Edokitem nebo na email. 

V případě jakýkoliv dotazů nebo nejasností se na mě nebo paní učitelky Verču nebo Barču neváhejte obrátit.
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