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Český jazyk Slova citově zabarvená, nauka o slově v pracovním sešitě str. 11-12. Slova ohebná (loňský pracovní sešit str. 36). Diktát – slova s i/y po obojetných 
souhláskách (předtištěné cvičení, které bude jako doplňovačka za domácí úkol). 
Úkol do TV vysílání 30.10.: Dopis na dědově půdě (dokončení příběhu).

Matematika Rovnice – UČ str. 21-23, PS str. 13-14.
Desetiminutovka na pamětné sčítání a odčítání.

Náš svět Příchod Slovanů. Sámův kmenový svaz – VL červená str. 9-10, PS str. 8. Příprava projektu Naše půda, naše plody.

Anglický jazyk LAU - Dokončíme lekci 1 a začneme druhou. Rodina. Čísla do 100.
KOL – Zhodnocení svých znalostí v angličtině, seznámení s novou učebnicí.
SRB - Parts of the body, sport activities, can/can't, like/don't like, reading - ve středu si napíšeme krátký testík. Domácí procvičování: 
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/games_01/games_01_09/?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_09/picturedictionary_09_02?cc=cz&selLanguage=cs,
stále se můžete připojit na online procvičování slovíček: https://www.memrise.com/group/204007/.

Informace pro 
rodiče

               Milí rodiče,
- od pondělí je možnost si v jídelně zvolit ze dvou jídel. Všechny děti na konci loňského roku dostaly hesla na web jídelny. Primárně mají všichni 
přihlášeno první jídlo, pokud si budou chtít vybrat druhé, je potřeba alespoň dva dny předem na webu udělat změnu.
- Ve škole budeme společně číst knížku, ještě jsme se úplně nedohodli, zda Děti z Bullerbynu, nebo Harry Potter a Kámen mudrců (jedna ze dvou 
knížek, která je velmi rozšířená, tudíž si ji snad bude mít možnost každý na nějaký čas půjčit, pokud už ji nemá doma). Do konce října by si ji pak 
děti donesly do třídy.
- V úterý 24. 10. v 16.30 jste srdečně zváni do školní sborovny na kavárnu pro rodiče a veřejnost na téma „Jak naše děti ztrácejí dětství a chytají 
nové nemoci“.
- 26.-27.10. jsou podzimní prázdniny.
- 8.12. škola organizuje předvánoční zájezd do Vídně. Děti, které si myslely, že byste měli zájem, vzaly si letáček s informacemi. Cena bude podle 
počtu účastníků 380 – 450 Kč. S dítětem musí jet zletilý doprovod (popřípadě může i více účastníků). V případě, že byste se chtěli zúčastnit, je 
třeba do pondělí 23.10. donést vyplněnou návratku a zálohu 300 Kč.
                                                                          Hana Trtílková
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