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Český jazyk Vzory středního rodu – učebnice str. 57-60, pracovní sešit str. 4-8.
Diktát: pracovní sešit str. 5, cv. 5.
Úkol do TV vysílání 5.3.: Habsburkové, renesance, alchymisté (vybrat si panovníka a napsat o něm, nebo popsat renesanční stavbu, 
život za vlády Rudolfa II., pověst o Golemovi… - zvolit si jedno téma dle vlastního výběru a o něm napsat).

Matematika Zlomky. Souřadnice, vztahy, závislost –  U str. 59-64, PS str. 9-12.
Desetpříkladovka: počítání zlomkové část z čísla (např. Vypočítej ¼ z 80 apod.). 

Náš svět První Habsburkové na českém trůně, renesance – VL červená str. 41, PS str. 22.
Ekosystém les –  U str. 29-31, PS str. 16-17. 

Anglický jazyk LA  - Dokončíme lekci 4 o zvířatech, budeme zvířata dál popisovat. Procvičování slovíček na odkazu 
htps://www.memrise.com/rroup/221319//.
KOL – Sloveso BÝT.
SRB – Popis vlastnost zvířat. Online procvičování slovíček: htps://www.memrise.com/rroup/204007/ 

Informace pro 
rodiče

          Milí rodiče,
     27.2. bude beseda se spisovatelkou Michaelou Fišarovou ve škole. S knížkou jsme se seznámili a ještě se jí budeme do besedy zabývat. Jsou ve 
třídě asi tři dět, které prý na besedu nepůjdou – dostanou knížku a pracovní listy k vyplnění a budou zatm pracovat na tématu v jiné třídě.
     1.3. je ve škole turnaj v minipřehazované – vyzkoušíme v nové tělocvičně a vybereme reprezentanty za naši třídu. Soutěžit přijedou i další školy.
     2.3. karneval ve škole – jako každý rok bude také hra o ceny. Do slosování budou zařazeny dět, které nějakou cenu donesou (není to tedy 
povinnost). Předměty do hry o ceny by měly být max. do 50,-Kč.
     8.3. jedou čtvrté třídy do Hvězdárny a planetária v Brně na představení Úžasné planety. Vstupné do planetária je 80,- Kč + autobus (jízdné bude
rozpočítáno později, až bude škole vyúčtována doprava).
     Dále máme prosbu – pokud byste měli doma staré válečky na těsto, kusy látek, krajky, vykrajovátka, příborové nože apod. a nepotřebujete je už
nebo byste je měli vyhodit, věnujte nám je prosím do keramické dílny.
                                       Děkuji a přeji příjemné, i když mrazivé dny!
                                                                                                                                          Hana Trtlková 


