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Český jazyk Slovesa – přítomný a budoucí čas. – učebnice str. 89-90, pracovní sešit str. 26-27.
Úkol do TV vysílání na 9.5. (kdo ho ještě nedonesl): Zmačkat papír, narovnat a pomalovat anilinkami – vytvoří se jakási „mapa“, kterou dotvoříš 
(zaznačíš a pojmenuješ řeky, města, vrcholy hor, cesty… – podívej se, jak to bývá ve skutečných mapách!). Jsi prvním cestovatelem z daleké Evropy,
který do této země vkročil. Otevři svůj cestovatelský deník a popiš nám, kteří jsme se nemohli výpravy zúčastnit, své zážitky.
Úkol do TV vysílání na 14.5.: Příběh z kostek – budeme házet „příběhovými kostkami“, na základě toho, co padne, vymyslí příběh.

Matematika Rovnice. – UČ str. 86-88, PS str. 29-30.
Procvičování písemného počítání s čísly nad 10 000.

Náš svět VL – Povrch ČR – UČ str. 23-27, PS str. 14-15.
Prosím – kdo z dět má možnost půjčit si do školy na tento týden kompas, ať si jej donese.

Anglický jazyk LAU - Nadále si budeme povídat o volném čase a popisovat svůj týden - lekce 6 . Procvičování slovíček na odkazu 
htps://www.memrise.com/rroup/221319//.
KOL – Days of the week.
SRB – Měsíce v roce. Online procvičování slovíček: htps://www.memrise.com/rroup/204007/.

Informace pro 
rodiče

          Milí rodiče,
     jste s dětmi zváni na již tradičně pořádanou FÉROVOU SNÍDANI, kterou organizují žáci 9. třídy. Jedná se o “piknikový happening”, který se koná 
na podporu férového obchodu a produkce lokálních potravin. Přijďte se nasnídat domácích dobrot a strávit společný čas Tato celorepublikově 
pořádaná akce se koná v sobotu 12. května od 10 hodin v areálu základní školy. Objednali jsme pěkné počasí, a tak si snídani užijeme v zahradě ZŠ
(u oranžové školky). Pokud by počasí přesto nebylo ideální, posnídáme v prostorách školy. Maminky a tatnkové mohou počítat s dětským koutkem
a hlídáním dět. Pokud byste chtěli přinést něco svého a chtěli jste se případně podělit o některou z dobrot, určitě nepohrdneme např. domácím 
sušeným ovocem, pomazánkou, domácím pečivem (sladkým i slaným), domácími mléčnými výrobky či např. domácím sádlem, uzeným atd. Deky 
na piknikování zde budeme mít k zapůjčení. Pokud byste chtěli šetřit naše životní prostředí, můžete si přinést svůj talířek a příbor. K dispozici tu 
budeme mít papírové tácky.
     Dále jsem chtěla doporučit k opakování učiva internetové stránky – když už tam dět tráví čas, ať ho využijí užitečně. :-) K opakování češtny, 
angličtny, matematky a vlastvědy je to www.umimefakta.cz či www.skolakov.cz. Z matematky  ejného www.matka.in.
                             Děkuji a přeji příjemné dny!
                                                                                                                ana Trtlková 

http://www.umimefakta.cz/
http://www.skolakov.cz/

