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Český jazyk Rod, číslo a pád podstatných jmen – učebnice str. 46-52, pracovní sešit str. 36-40. Rozdáme si druhý díl pracovního sešitu, pokud možno v něm i začneme 
pracovat.
Diktát: cv. 12, str. 42 v učebnici.
Úkol do TV vysílání 18.2.: Popis postavy z knihy, kterou právě čtu.

Matematika Práce s daty – UČ str. 52-55, PS str. 4-6 (rozdáme si druhý díl pracovního sešitu do matematkyy.
Desetminutovka: opakování písemn˹ho počítání („pod sebou  ,, -, . a :y.

Náš svět Česk˹ země po husitských válkách – VL červená str. 38-39, PS str. 20-21.
Potravní vztahy. Ekosyst˹m les – hry a činnost ve třídě, UČ str. 24-25, PS str. 14-15.

Anglický jazyk LAU - Budeme se učit popisovat, kde co je, pokračujeme se zvířaty a srovnáváním. Procvičování slovíček na odkazu 
htps://www.memrise.com/rroup/221319//.
KOL – Understanding a story.
SRB – Opakování třet lekce, test: Food and healthy eatng - slovní zásoba, On the clock - určování času celá a půl, věty se slovesem HAVE, zkoušení 
slovíček L3, seznámení se 4 lekcí - animals. Online procvičování slovíček: htps://www.memrise.com/rroup/204007/ 

Informace pro 
rodiče

              Milí rodiče,
     o jarních prázdninách započne rekonstrukce tělocvičny, která by měla trvat do 23.2. V t˹to době budou tělocviky podle rozvrhu, jen se budou řešit 
operatvně (hry venku, seznamování s pravidly nebo Olympiádou ve třídě apod.y. Prosím počítejte s možnost, že budou trávit tělocvik (při vhodn˹m 
počasí popř. i některou další hodinu, např. přírodověduy venku a dávejte dětem vhodn˹ oblečení a obuv.
     Vybíráme 35 Kč na besedu s autorkou Michaelou Fišarovou, v případě zájmu lze dopředu objednat a uhradit i některou z jejích knih. Podrobnost byly 
na letáčku, který všechny dět dostaly. V každ˹m případě prosím poslat zpět návratku, kde zatrhnete možnost, zda Vaše dítě na besedu půjde, či nikoliv.
     V pátek 16.2. proběhne další zasedání Žákovsk˹ho parlamentu.
     Po prázdninách ode mne dostanou dět na výběr z několika básniček, kter˹ se budou muset naučit (každý jednu báseň o čtyřech slokáchy. Uděláme si 
pak asi do dvou týdnů pot˹ třídní kolo recitační soutěže, kde vybereme tři nejlepší do školního kola.
     Prosím, sledujte sebehodnocení vašich dět v ŽD. Pod plánem je i místo pro váš podpis.
     Dále prosím, aby si dět přes prázdniny doplnily vše, co jim chybí. Velice často se nyní stává, že spousta z nich nemá lepidlo, nůžky, náplň do pera, 
gumu, někteří mají již poměrně dlouho dopsaný sešit a píší v matematce či češtně na cáry papíru. Někteří dodnes nemají strací tabulku a fi, zkuste 
prosím pořídit nebo doma najít. (Fólii na psaní tužkou jsem již vzdala a po dětech ji nevyžaduji a už nebudu, neboť si ji nepořídila asi polovina třídy, takže 
s ní nemůžeme společně pracovaty.
     Jinak přeji všem příjemn˹ jarní prázdniny, ať dět naberou síly do dalšího poločasu a všichni se v pořádku sejdeme 12.2. ráno ve škole!
                                                                                             Hana Trtlková




