List2

Týdenní plán
9.5. - 13.5.
PŘEDMĚT

ČESKÝ JAZYK

CÍL

UČIVO

Poznám ve větě podstatné jméno

PS 2 díl str. 33-35

Napíšu popis pracovního postupu

písanka 3. díl str. 24

Vytvořím graf teploty

Skupina K

PS 2. díl str. 48-50

MATEMATIKA

Násobím a dělím 5

Skupina V

PS 2. DÍL str. 20-23

NÁŠ SVĚT

Vyrobím si jednoduchý kompas a kalendář
počasí

Počasí. Srážkoměr, větroměr. Směrová růžice, základní
světové strany. Kompas
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Informace pro rodiče:
Vážení rodiče, v tomto a následujícím týdnu se budeme v centrech aktivit věnovat počasí a světovým stranám.
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. Anketa šla Edookitem.
Do center budou děti potřebovat korkovou zátku a tužku s gumou na konci (stačí použitá, jen s úplným konečkem gumy, který už třeba
negumuje).
Centra budou tento týden kvůli návštěvě HZS výjimečně přesunuta na čtvrtek a pátek. Příští týden už to bude opět úterý a pátek.
Ve středu připomínám čtenářskou dílnu - knihy s sebou.
Televizní vysílání tento týden kvůli přeloženým centrům nebude.
Verčina skupinka se naučí násobky tří zpaměti.
Děti, které jely v pondělí 4.4. do planetária, přinesou 145,- Kč na dopravu do konce tohoto týdne. Pokud nevíte, zda se to týká Vašich dětí,
posílám samostatnou zprávu Edookitem jen těm, kteří v planetáriu byli.
V pátek bychom si udělali ve třídě Férovou snídani. Bližší info: https://fairtrade.cz/zapojte-se/ferova-snidane/. Pro děti to znamená, že si
přinesou různé domácí výrobky jako pomazánky, marmelády, sýry, šťávy atp. prostě cokoliv, co doma vyrábíte, pečete, zavařujete a máte rádi.
Nakoupíme pečivo a první hodinu posnídáme venku na zahradě (v případě nepříznivého počasí ve třídě). Mňam, už se na to všichni těšíme. V
tomto týdnu také proběhne ve škole osvěta ohledně fairtrade.
Vaše paní učitelky Katka Klímová, Verča Pavlíčková a Barča Klíčová
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