
28. Týdenní plán

18. 3. - 22. 3.               

ČESKÝ JAZYK
Skloňování podstatných jmen rodu mužského – prac. seš. st. po st. 20
19. 3. Cvičení na doplňování i,í/y,ý. Prac. seš. st. 12 cv. 4

ANGLICKÝ
JAZYK

1.skupina Mgr. Martina Laušmanová

Popisujeme volný čas a svůj týden (unit 6).

2. skupina Mgr. Radovan Kolbaba

Téma: Activities
Umím: Řeknu, co rád dělám

3. skupina Brigita Rozbořilová

Cesta městem

MATEMATIKA Dělitelnost – uč. st. 73 – 76. 
Prac. seš. po st. 21 včetně (zůstává z minulého týdne)

20. 3. Písemná práce – převody jednotek hmotnosti, délky, objemu a času (s pomůckami).

NÁŠ SVĚT Vlastivěda (červená učebnice) – Sámo a jeho svaz – časový přehled. Velkomoravská říše. 

18. 3. Písemné opakování učiva – Pravěk na našem území -  učeb. st. 5 – 8 (rozdělení doby podle materiálu, který člověk využíval, vysvětlení pojmů 
pěstní klín, Věstonická venuše, oppida, způsob obživy, Keltové – obchod).

Informace pro 
rodiče

Televizní vysílání 21. 3. 
Téma: 
Já, … jsem panovník Velkomoravské říše (příběh o panovníkovi – jak jsem se dostal k moci, jak vládnu, co je pro zemi důležité, účastním se bojů, řeším
spory poddaných, snaží se mě někdo nahradit = boj o moc ...)
Já, … jsem žena panovníka Velkomoravské říše (příběh - kde žiji, o co se starám, jaké mám povinnosti vůči svým poddaným …)



19. 3. Den knižních hrdinů – organizuje ŽP.  Děti mohou přijít oblečené za své oblíbené knižní hrdiny (proběhne soutěž o nejlépe oblečenou třídu),
budeme společně vyrábět knihu. Další hodiny již budou podle rozvrhu.

22. 3. V pátek budeme řešit matematickou soutěž Klokan.

29. 3. Noc s Andersenem 

29. 4. Plánujeme navštívit Janáčkovo divadlo v Brně, baletní představení Romeo a Julie. Jde o večerní představení a rádi bychom pozvali opět babičky,
dědečky i rodiče. Bylo by nám potěšením, kdybychom společně strávit divadelní večer. Pokud by byl zájem prosím o písemnou informaci v ŽD (uveďte
počet zájemců) nejpozději do 22. 3. Cena cca 300Kč, děti 220Kč. Je možné využít senior slevu.

UMÍME TO

Zřízena je třída s kódem čj4a (český jazyk 4A),  mt4a(počty)(matematika 4A), fakta4a (všeobecné znalosti).

Krásné předjaří přejí Eva Bartesová, Michaela Pokorná a Adéla Kratochvílová


