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4. B 

5. 3. - 9. 3. 2018

Vzory podstatných jmen rodu středního, uč. po str. 60, PS vybraná cvičení po str. 7

TV vysílání: Cesta do středověku. (Vymyslet příběh, který by se mohl stát, kdybyste vycestovali strojem času do 

středověku). Příběh začněte větou: A najednou proti mně stál rytíř… 

Matematika 
Geometrie - trojúhelníky, stavby - uč. po str. 51, PS po str. 35. Prosím, aby děti měly stále všechny rýsovací pomůcky i 

sešit s velkými čtverečky (5110).
Náš svět Doba Husitských válek (červená uč. str.34-37, PS str. 19), v pátek testík na Lucemburky a Karla IV.

LAU – Dokončíme lekci 4 a napíšeme z ní test. Začneme lekci 5- ve městě. 

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

RS –  Procvičování slovesa být, popis zvířat, pokračujeme ve zkoušení ze slovíček Unit3, brzy přidáme Unit4
online procvičování slovíček: https://www.memrise.com/group/204007/

Milí rodiče,

V úterý 6. 3. proběhne ve škole Den školáka - den otevřených dvěří. Více info na stránkách školy.
Ve čtvrtek 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). INFO: sraz ve škole klasicky 8:25, odjezd směr Brno autobusem v 8:45. Návrat do školy cca 12:50.
S sebou: pití, svačinu, malý bloček a pero pro případ potřeby, pro jistotu sáček do autobusu při nevolnosti, popř. lék 

na kinetózu. Po představení je v plánu návštěva venkovního Kognitoria – Vědecké stezky. Dejte, prosím, dětem 

vhodné oblečení a obuv, abychom mohli ještě zhruba hodinku pobýt venku.

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

když nám je donesete do keramické dílny. Děkujeme.
Noc s Andersenem – pátek 23.3.2018. Zájemci dostali Smlouvu s Rychlými šípy, kde jsou popsány všechny podmínky 

účasti. Další zájemci, nechť si o smlouvu řeknou u nás.
Prosím, sledujte sebehodnocení vašich dětí v ŽD. Pod plánem je i místo pro váš podpis.

Prosím, pořiďte dětem silnější černou fixu na vodové bázi.

Pěkný týden přejí paní učitelky Romana a Marta :) 
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