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Měsíční plán  
V.A   

BŘEZEN            

Informace 
pro rodiče 

Nová telefonní čísla: sekretariát - +420 733 746 188, +420 734 354 152 

jídelna: +420 733 712 215. Pro zanechání vzkazu o odhlášení obědů bude na 
tomto čísle aktivována i hlasová schránka. Oba uvedené telefony budou sloužit k 
přepojování do kabinetů učitelů a dalších součástí naší školy. 

Do 15. 3. prosíme o uhrazení zálohy na červnový pobyt v přírodě 

10. – 14. 3. Jarní prázdniny 

18. 3., 12:30 – 14:00 - OGL – budova lázní – odpolední vyučování - program 
Plaveme v obrazech (výtvarná dílna)  

20. 3. 16:00 SPOLEČNÉ třídní schůzky 

 

Rodičovské suplování 

Ve snaze oživit pravidelnou výuku něčím novým, co by pro naše žáky bylo netradiční a 

poučné zároveň, napadla nás myšlenka, zapojit do běžné výuky rodiče. 

Vycházíme z toho, že mezi našimi rodiči najdeme spoustu zajímavých osobností, 

různých profesí, zájmů a zkušeností. Proč tedy nevyužít takového potenciálu při 

rozšiřování obzoru poznání našich žáků? Řada vás rodičů jste ve svém oboru 

jedinečnými mistry, můžete dětem připravit zajímavou, obohacující vyučovací hodinu. 

Zároveň si vyzkoušíte, jaké to je stát „za katedrou“ v naší škole.  

Aby celá akce měla svou symboliku, zvolili jsme datum na Den učitelů, tedy pátek 28. 

března. Tento den za nás učitele „zasuplujete“ vy, rodiče. Hledáme ty z vás, kteří máte 

chuť a odvahu se s námi do neobvyklého školního dne pustit. Jaká jsou naše 

očekávání? 

 Obohatit aktuální téma profesní přípravy žáků, nakouknout do zákulisí 

některých povolání 

 Nabídnout dětem nevšední zážitek  

 Dát rodičům možnost poznat děti ve třídě a žákům poznat některé rodiče 

 Zpestřit žákům výuku o netradiční témata a netradiční vyučovací metody 

 Dát učitelům malý dárek k jejich svátku 

Každý ze zájemců by si zaučil dvě hodiny ve dvou vybraných třídách. Přípravu je tedy 

třeba přizpůsobit i věkové skupině dětí. Pomůcky, techniku a vůbec vše, co ve škole 

máme, je k dispozici. Pokud vás osloví někdo z učitelů, buďte prosím vstřícní. Protože 
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však neznáme všechny vaše možnosti, budeme potěšeni, když se s nabídkou ozvete 

sami. 

Domácí 
úkoly 

Dle zadání  

Básnička – Před ložkami, Mluvní cvičení - čj 

Denně čtení 2 krát 5 minut nahlas. 

Čj 

 Zájmena – třídění, skloňování 

 Sloh – Dopis, vyprávění 

 Čtvrtletní písemná práce 

M 

 Desetinná čísla, desetinné zlomky 

 Dělení dvojciferným dělitelem! 

 Tělesa – objemy a povrchy 

 Čtvrtletní opakování 

Vl 

 Evropa 

 Sousední státy, Evropská unie 

 Orientace na mapě 

 Čtvrtletní opakování 

Př 

 Planeta ZEMĚ 

 Vesmír – Sluneční soustava 

 Čtvrtletní opakování 

Aj 

 

 

 Unit 6 – Flying high. Minulý čas prostý. Nepravidelná slovesa. 

 Kontrolní test, opak. slovní zásoby 

 

 

INF 

 Psaní na klávesnici deseti prsty 

 Opakování typografických pravidel 

 Vyhledávání informací na internetu 

 Seznámení s programem Power Point 


