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4. B 

29. 1. - 1. 2. 2018

Slovní druhy, podstatná jména

TV vysílání: Nadpřirozená bytost (děti si vyberou jakoukoliv nadpřirozenou bytost a popíšou ji, inspirovat se mohou v 

učebnici na straně 44). Vysílá skupina DTV1

Matematika  Celá čísla, rovnice. Prosím, aby děti měly v pořádku všechny rýsovací pomůcky i sešit s velkými čtverečky (5110).

Náš svět Přemyslovští králové, opakování

LAU –   Budeme povídat o zvířatech a srovnávat je - větší, menší, tlustší... Procvičování slovíček na odkazu 

htps://www.memrise.com/rroup/221319//.
KOL –  What have you got for breakfast? Ve čtvrtek 1.2. písemka: 3. lekce:

Food and healthy eating - slovní zásoba,On the clock - určování času celá a půl, Have got/ has got - Mám a má
RS – Jídlo během dne, dokončení lekce 3 - opakování
Stále se můžete připojit na online procvičování slovíček: https://www.memrise.com/group/204007/

Milí rodiče, 
ve středu 31. 1. nás čeká rozdávání pololetních vysvědčení. První čtyři hodiny budou probíhat dle rozvrhu, pátou si 

rozdáme vysvědčení. Vyučování končí 12:50.
Ve čtvrtek 1. 2. si po angličtně uděláme relaxační den. Prosím, ať si děti donesou svou oblíbenou deskovou hru či 

knížku. V případě pěkného počasí vyrazíme i na krátkou procházku.
V pátek 2.2. jsou pololetní prázdniny, na které hned následující týden navazují jarní prázdniny.
V době od 2. 2. do 24. 2. bude probíhat rekonstrukce tělocvičny. Pokud to počasí dovolí, děti budou během této doby 

chodit v tělocviku ven. Dbejte tedy na to, aby měly vhodné oblečení a obuv.
Po jarních prázdninách bude probíhat  třídní kolo recitační soutěže. Děti si už postupně mají nosit básnické sbírky k 

výběru básničky, případně budeme vybírat ze školních zásob. Básnička by měla mít nejméně 4 sloky.

Prosím, sledujte sebehodnocení vašich dětí v ŽD. Pod plánem je i místo pro váš podpis.

Pěkný týden přejí paní učitelky Romana a Marta :) 
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