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Český jazyk Opakování v pracovním sešitě str. 11-13 (slova citově zabarvená, nauka o slově, stavba slova). Příslovce (loňský pracovní sešit str. 37). Diktát bude součástí 
čtvrtletní písemné práce ve středu 1.11. Obsah čtvrtletní písemky: diktát o asi čtyřiceti slovech, vyhledávání známých slovních druhů, doplňování i/y po 
obojetných souhláskách, dát podstatné jméno do tvaru podle předepsaného pádu a čísla, dát sloveso do tvaru podle předepsané osoby, čísla a času.
Úkol do TV vysílání 6.11.: Pracovní postup (podle učebnice str. 16 nebo podle pracovního sešitu str. 12 – popsat potřebné pomůcky a postup výroby libovolného 
výrobku).

Matematika Násobení a dělení – UČ str. 24-27, PS str. 15-17.
Čtvrtletní písemná práce ve čtvrtek 2.11. Obsah čtvrtletní písemky: písemné sčítání, odčítání a násobení, přednost násobení, dělení a závorek, dělení se zbytkem,
zaokrouhlování na desítky, zvířátka dědy Lesoně, jednoduchá slovní úloha.

Náš svět Naše nejstarší minulost v pověstech – VL červená str. 11, PS str. 8-9. Čtvrtletní test v pátek 3.11. Obsah čtvrtletního testu: rozdělení přírody (živá, neživá atd.), 
stavba těla houby a rostliny, základní údaje z doby kamenné, bronzové, železné, o Keltech, Slovanech a Sámovi (otázky budou vybrány  z červených rámečků v 
učebnici vlastivědy).

Anglický jazyk LAU - Dokončení lekce 2 v pracovním sešitě, začátek lekce 3 - rodina. 
KOL – Zhodnocení svých znalostí v angličtině, seznámení s novou učebnicí.
SRB - Dokončení učebnice Happy Street 1, zhodnocení. Seznámení s učebnicí a PS Happy Street 2. Stále se můžete připojit na online procvičování slovíček: 
https://www.memrise.com/group/204007/.

Informace pro 
rodiče

               Milí rodiče,
      pomalu jsme začali pracovat na letošním projektu Naše půda, naše plody. V týdnu zřejmě děti přijdou s tím, že mají mít kostým (podle osnovy projektu 
budeme občas v rolích, hrát si na dospělé). Stačí však jen nějaký klobouk či čepice, nějaký symbolický oděv, který pomůže „převléct se do role“ nebo se z ní 
„vysvléct“ a stát se zas sám sebou.
- V pátek 10.11. bude Svatomartinský lampionový průvod – vychází se v 17:00 od MŠ „Krteček“ směrem na hřiště za školou.
- Budeme psát čtvrtletní písemné práce – datum a co v nich bude píšu výše v jednotlivých předmětech.
- V týdnu 6.-10.11. budou třídní schůzky „ve třech“. Termíny bych vypsala zhruba tyto:
pondělí 6.11. 14:30-15:00,
úterý 7.11. 14:30-17:00
čtvrtek 9.11. 14:00-17:00
pátek 10.11. 14:30-15:00
(popř. pokud se nevejdete do žádného z těchto, můžeme se individuálně domluvit na další týden). Dejte mi prosím vědět, který termín by Vám vyhovoval.
                     Děkuji všem za spolupráci!
                                                                          Hana Trtílková


