
TÝDENNÍ PLÁN 39
11. – 15.6.2018

Český jazyk Shoda přísudku s podmětem, podmět rodu středního, ženského a mužského – učebnice str. 103-106, pracovní sešit str. 33-36.
Závěrečná písemná práce ve čtvrtek 14.6.: diktát, určování mluvnických kategorií podstatných jmen (pád, číslo, rod, vzor), určování mluvnických 
kategorií sloves (číslo, osoba, čas), doplňování koncovek podle vzorů, sloveso dát do správného tvaru podle zadání, slovní druhy, jednoduchý větný
vzorec a jednoduché určení podmětu a přísudku..
Úkol do TV vysílání na předposlední týden bude zjistit si co nejvíce o jedné atrakci ve VIDA na výletě (o čem je, o čem učí, co zajímavého jsem tam 
zjistil/a...

Matematika Zdůvodňování, opakování – UČ str. 99-104, PS str. 39-42. NOSIT SI TROJÚHELNÍK S RYSKOU!
Závěrečná písemná práce v úterý 12.6.: písemné sčítání, odčítání, násobení (dvojciferným číslem) a dělení, přednost závorek a násobení či dělení, 
psaní velkých čísel, převody jednotek (s tabulkou), rýsování, rovnoběžky, kolmice, trojúhelníky, zlomky, slovní úloha.

Náš svět VL – Průmysl, služby – UČ str. 38-40, PS str. 19-20. 
PŘ – Pole – UČ str.  42-48, PS str. 23-24.

Anglický jazyk LAU – Lekce 7 - povolání. Procvičování slovíček na odkazu htps://www.memrise.com/rroup/221319//.
KOL – My daily activity.
SRB – Popis činností, počasí. Online procvičování slovíček: htps://www.memrise.com/rroup/204007/.

Informace pro 
rodiče

          Milí rodiče,
     v pondělí 11.6. proběhne workshop „Bubnování“.
     Ve středu pro nás bude mít ZUŠ připravený koncert ve škole.
     Do pátku 15.6. bych měla mít všechny návratky a zálohy. Od některých dětí (říkala jsem jim už konkrétně) stále nemám kartičku zdravotní 
pojišťovny (vypršela platnost), prosím tedy ještě o dodání kopie.
     Celý týden (11.-15.6.) bude probíhat sběr papíru.
     Dále poprosím o doplacení 30,- Kč na papírové ručníky do tříd (letos je děti velmi rychle spotřebovávají).
     Čekají nás závěrečné písemky z matematiky (v úterý 12.6.) a z češtiny (ve čtvrtek 14.6.) - podobné si nanečisto všichni, kdo byli ve škole, 
zkoušeli v centrech.
                             Děkuji a přeji příjemné dny!
                                                                                                               Hana Trtílková 


