od 05. 06. do 09. 06. 2017 pro:__________________

UČIVO A MOJE DOVEDNOSTI
Český jazyk
literární výchova
sloh

•
•

•

Společné opakování – v úterý velká písemka
Písemné opakování na probrané jevy během tohoto
čtvrtletí (shoda podmětu s přísudkem, větné vzorce,
určování Po a Př. holých i rozvitých, plus učivo již
osvojené)
Ve čtvrtek čtenářská dílna. Prosím připomeňte dětem vzít si
knihy, co právě čtou, dokončujeme shrnutí osvojených čtenářských strategií.

Matematika

•

Společné opakování – ve čtvrtek velká písemka.
Písemné opakování: rovnic, zlomků, násobení, dělení,
sečítání, odčítání, rýsování – je nutné mít pravítko
s ryskou a tužku č. 3.
V dalších hodinách budeme dokončovat pracovní sešit.

Vlastivěda

•

Karel IV.

Přírodověda

•

Jak můžeme ovlivnit přírodu kolem nás?

Anglický jazyk

•
•

Dokončení lekce 8.
Ústní i písemné zkoušení (počasí, dny v týdnu, co
nosím, co dělám – průběhový čas)

•
•

Moji milí,
Tento týdenní plán píšu po chvilkách na našem výletě, kdy jsme našli Slunnou,
brodili se v Maršovském potoce, někteří se nedobrovolně i vykoupali a užili jsme si
sebe navzájem tak, jak to umíme....
Unaveni jsme se vrátili z prohlídky Pernštejna a pokračovali do svých domovů
čerpat sílu na ….
Příští týden, který bude plný opakování a uzavírání známek. Při rozhodování o konečné známce jsou pro mě důležité čtvrťákovi aktivity v hodině, písemné práce a
výsledky zkoušení, porozumění a práce s informacemi, mluvený projev a vlastní domácí práce, zapojení a společná práce ve skupině je v naší třídě hodnoceno vždy po
ukončení.
V pátek proběhne: akce: „EKO DEN S KOMETOU“, která se koná 9. června 2017 od
08:30 hod v prostorách Lesů města Brna, nad obcí Deblín. Můžete se opět těšit i na
AUTOGRAMIÁDU HRÁČŮ a společné setkání hokejistů se svými fanoušky. Cílem ekologicko - vzdělávací akce je, aby si děti uvědomily, že není lhostejné, v jakém prostředí žijeme, že není dobré vyhazovat odpadky jinam, než kam patří a je nutné
odpad třídit. Děti společně s odborným ekologickým dozorem a za doprovodu hráčů
“A“ týmu HC Kometa Brno budou zbavovat vybraný les ekologické zátěže.
Mějme krásné červnové dny! Vaše učitelka Míša W.

Od kořenů k sebepoznání ve společnosti ostatních….
zvládnutí
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