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ANGLICKÝ JAZYK

MATEMATIKA

NÁŠ SVĚT

ŘEKNU, KOLIK JE MI LET SLOVÍČKA (A CAKE, A CANDLE)              

ZAKRESLÍM PLÁN STAVBY PRACOVNÍ SEŠIT 2. DÍL STR. 43-45

POZORUJI SVĚT HMYZU POZOROVÁNÍ HMYZU V PŘÍRODĚ, VYCHÁZKA DO OKOLÍ ŠKOLY

PŘEDMĚT CÍL UČIVO

ČESKÝ JAZYK KONTROLUJI SI HÁČKY, ČÁRKY A TEČKY PÍSANKA 2. DÍL STR. 21-24

PŘI ČTENÍ SI HLÍDÁM JAZYK MEZI ZOUBKY UŽ ČTEME A PÍŠEME SAMI STR. 53-55

ČTU SLOVA S MĚ/mě SLABIKÁŘ STR.54-57

  Týdenní plán

    10.05. - 14.05.
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Informace pro rodiče:

Vaše paní učitelky Katka Klímová, Verča Pavlíčková a Barča Klíčová

V angickém jazyce pokračujeme v lekci Happy Birthday.  děti se naučí odpovědět na otázku: How old are you? (Kolik je ti let?) 

V pátek poslední hodinu bude probíhat čtenářská dílna. Děti si přinesou knihu, kterou právě doma čtou.

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

Vážení rodiče, milé děti, tento týden se zase setkáme ve škole. Už se na děti moc těšíme. Testovat se budeme už jen 1x týdně v pondělí. 

V tomto týdnu bychom rády s dětmi natočili krátké audiovzkazy pro deváťáky. Bylo by prima, kdyby si doma promyslely, co chtějí svému patronovi z 9. třídy říct. 

Stačí jedna věta, pozdrav, přání :-). Předem děkujeme. 

V úterý vyrazíme na výlet do okolí Deblína. Budeme pozorovat hmyz v jeho přirozeném prostředí, dozvíme se něco o historii naší země a budeme hrát hry. S 

sebou si děti vezmou: vhodné oblečení a obutí do přírody, batůžek, pláštěnku, svačinku, pití, klíče a čip na oběd. Protože se budeme pohybovat i v lese a na 

louce, můžete je ráno před odchodem nastříkat repelentem proti klíšťatům. Výlet bude probíhat v době vyučování tedy od 8.25 do 12.50. Potom půjdeme na 

oběd a do družiny (kdo chodí). V případě nepříznivého počasí se akce přesune na jiný termín. 

Televizní vysílání bude mít tentokrát VOLNÉ TÉMA. Kritéria hodnocení: děti napíší 2 věty o čemkoliv, co je zajímá, a namalují nebo nalepí obrázek. Vysílat 

budeme ve středu 12.5.
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