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4. B 

26. 2. - 2. 3. 2018

Podstatná jména - číslo, rod, pád, skloňování - koncovky. Prosím, aby si děti donesly již druhý díl PS.
TV vysílání: Gotický sloh u nás(vysílání může obsahovat popis gotického slohu, prvky v architektuře, malířství, výčet 

památek, popis jedné konkrétní gotické památky či informace o nějakém umělci). Vysílá skupina DTV2

Matematika 
Rovnice, geometrie - uč. po str. 50, PS po str. 35. Prosím, aby děti měly stále všechny rýsovací pomůcky i sešit s 

velkými čtverečky (5110).
Náš svět Lucemburkové (červená učebnice), Česká republika (modrá učebnice).

LAU – dokončíme lekci 4 o zvířatech, budeme zvířata dál popisovat. Procvičování slovíček na odkazu 

htps://www.memrise.com/group/221319//.
KOL –  sloveso BÝT

RS –  Popis vlastností zvířat
online procvičování slovíček: https://www.memrise.com/group/204007/

Milí rodiče,

V úterý 27.2. nás čeká beseda s autorkou Michaelou Fišarovou. Výuka probíhá dle rozvrhu.

V pátek 2. 3. proběhne ve škole již tradiční karneval. Bývá zvykem poslat do hry o ceny malou drobnost (cca do 50 

Kč), tím se vaše dítě může stát účastníkem hry o ceny (dříve tombola). Výuka končí klasicky ve 12:50.
V úterý 8. března navštívíme v rámci výuky Hvězdárnu a Planetáruim Brno, představení Úžasné planety. Na 

představení vybíráme 80 Kč + doprava autobusem (jízdné se bude doplácet později, až po stanovení ceny 

dopravcem).
Prosba: Pokud máte doma nepotřebné látky, válečky či vykrajovátka, kterých byste se chtěli zbavit, budeme rádi, 

když nám je donesete do keramické dílny. Děkujeme.

Děti budou na příští týden potřebovat do PČ šití, barevné nitě či bavlnky.

Prosím, sledujte sebehodnocení vašich dětí v ŽD. Pod plánem je i místo pro váš podpis.
Některé děti již nemají v kufříku do Vv všechny potřebné pomůcky - zejména lepidla. Prosím, prodiskutujte to s 

nimi a případné nedostatky doplňte.

Pěkný týden přejí paní učitelky Romana a Marta :) 
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