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PŘEDMĚT

 

NÁŠ SVĚT

PS 2 díl str. 32-33

Napíšu správně adresu na dopis písanka 3. díl str. 22-23

MATEMATIKA

Vyřeším sám/a slovní úlohu Skupina K      PS 2. díl str. 46-47

Skupina V     PS  2. DÍL str. 16-19

ČESKÝ JAZYK

Násobím a dělím 4

Poznám 5 jarních květin nebo keřů podle květu Květiny a keře kvetoucí na jaře - poznávání. Pokus. 

Zdůvodním pravopis párových souhlásek

  Týdenní plán

    2.5. - 6.5.

CÍL UČIVO
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Informace pro rodiče:

Vaše paní učitelky Katka Klímová, Verča Pavlíčková a Barča Klíčová

Děti, které jely v pondělí 4.4. do planetária, přinesou 145,- Kč na dopravu. Pokud nevíte, zda se to týká Vašich dětí, posílám samostatnou zprávu 

Edookitem jen těm, kteří v planetáriu byli. 

V úterý 10.5. pojedeme na preventivní program k hasičům do Tišnova. Děti budou potřebovat 20,- Kč na autobus, kdo se nepřidá rovnou v 

Tišnově. Sraz bude 8.25 ve škole, návrat ve 12.00. S sebou: batůžek, svačinu, pití, klíče a čip, sportovní oblečení a obutí na cestu. Děti, které 

jsou z Tišnova, mohou přijít na zastávku Tišnov, sídliště Klucanina v 9.25. Od hasičů budeme odcházet mezi 10.45-11.00, takže si zde můžete 

děti v tuto dobu vyzvednout. Opět pošlu anketu Edookitem. Je možné přinést celých 100,- (udif + jízdenky) do úterý 3.5.

Vážení rodiče, v tomto týdnu se budeme v centrech aktivit věnovat jarním květinám a keřům a jejich rozeznávání podle květu. A samozřejmě 

také čarodějnicím. Pokud budou děti chtít, mohou přijít v pátek 6.5. v kostýmech čarodějů a čarodějnic. 

Do center budou děti potřebovat ořezanou tužku na rýsování a pravítko 20cm (pokud možno neohýbací ;-).

V úterý 3.5. nás čeká představení UDIF (úžasné divadlo fyziky). Cena je 80,- Kč. 

Ve středu připomínám čtenářskou dílnu - knihy s sebou.

Téma televizního vysílání bude Čarodějná básnička. Vysílat budeme ve čtvrtek 5.5. Kritéria hodnocení: 4 rýmované řádky napsané psacím 

písmem, kontrola pravopisu + obrázek.
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