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Český jazyk Opakování v pracovním sešitě str. 8-9 (slova protikladná, souznačná, nadřazená, podřazená, souřadná...). Přídavná jména, zájmena, číslovky 
(loňský pracovní sešit str. 34). Diktát – věty se slovy s i/y po obojetných souhláskách (cvičení 2a z loňského pracovního sešitu). 
Úkol do TV vysílání 16.10.: Muzeum v krabičce  (termín je prodloužen o týden).

Matematika Opakování – UČ str. 17-19, PS str. 10-11.
Desetiminutovka na dělení se zbytkem.

Náš svět Rostliny - PŘ str. 11, PS str. 8. Keltové na našem území, příchod Slovanů – VL červená str. 8-9, PS str. 7-8.

Anglický jazyk LAU - Dokončíme lekci 9, zopakujeme tělo, co umím a neumím a jak být zdravý, napíšeme dopis, dokončíme celý pracovní sešit. Vyhlašuji konec 
učebnice Happpy street 1, začneme Happy street 2.
KOL – Sloveso Can, Movement.

Informace pro 
rodiče

               Milí rodiče,
      v tomto týdnu nás čeká ve čtvrtek 12.10. „Písečná animace“ (čtvrtá vyučovací hodina).
      Do TV vysílání zůstává stejné téma (není úplně jednoduché a aby za něco stálo, je potřeba asi více času na zpracování) Pro osvěžení podmínky 
„Muzea v krabičce“: najít na půdě, ve sklepě, na chalupě, u babičky... věc, fotografii, dokument, dopis, uniformu, hudební nástroj, obrázek, starou 
hračku, pamětní desky, bunkry, opevnění, hranice, stopy po bombardování, pádu letadel apod. Snahou je děti přivést k objevování a výuce 
historie skrze konkrétní příběhy konkrétních lidí v co nejbližším okolí. Aby děti získané poznatky zpracovávaly a prezentovaly. Měly by to být 
příběhy, které se dotýkají míst, kde děti vyrůstají. Klade se důraz na pátrání přímo v rodině. Děti totiž pátrají po obyčejných věcech a rodinných 
příbězích, a tak se v rodině objevují témata, na která by jinak nepřišla řeč. Nalezený „poklad“ děti buď donesou do školy, nebo vyfotografují. Měly 
by se poptat, co to je, komu předmět patřil a kdy se do Vaší rodiny dostal. Zjištěné informace (od rodičů, prarodičů, známých…) o předmětu 
zpracují a zdokumentují jedním ze čtyř způsobů:
1. text na jednu stranu A4, plus doprovodný obrázek (fotografie nebo kresba, malba předmětu),
2. komiks (1-2x A4), pro text použijí ostrou tužku, nebo raději fix, aby mohl být komiks v případě vítězství uveřejněn v tištěném časopise,
3. animace (alespoň půl minuty),
4. krátké video (max. 2 minuty).
                     Děkuji všem za spolupráci!
                                                                          Hana Trtílková


