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Český jazyk Opakování – vyjmenovaná slova a slova příbuzná (hry ve třídě). Opakování v pracovním sešitě str. 4-5. Diktát slov z pracovního 
sešitu. Opakování podstatných jmen (loňský pracovní sešit str. 31).
Úkol do TV vysílání 25.9.: .

Matematika Opakování – PS str. 7-8, UČ str. 11-14.
Desetiminutovka na písemné násobení („pod sebou“).

Náš svět Ekosystémy, rozdělení živých organismů - PŘ str. 7-8. České země v době pravěku – VL červená str. 5-6.

Anglický jazyk LAU - Dokončíme lekci 8, budeme procvičovat oblečení a popisování lidí. Prosím, přineste si kromě učebnice i sešity, slovníčky a 
pracovní sešity. 
KOL, SEF - Čí to je?

Informace pro 
rodiče

Milí rodiče,
- tentokrát jste většinu informací dostali z třídních schůzek.
- Po zkušenostech z tohoto týdne budeme do plavání odjíždět od školy v 10:00, příjezd cca kolem 13:00. Před plaváním bude hodina 
ČJ a necelá hodina matematiky – tj. s sebou učebnice a sešity do ČJ a M, žákovský deník a pouzdro. Dejte prosím dětem s sebou 
dostatečnou svačinu, tak jako loni jim nebudeme dovolovat nákupy (párků, pepsi atd.), do školy se vracíme přímo na oběd. Letos je 
cesta do Kuřimi o něco delší a v objížďkách je hodně zatáček a dost to houpá – pokud víte, že má Vaše dítě potíže s nevolností v 
autobusu, dejte mu prosím s sebou něco, co mu pomůže. Cesta na první plavání i z něj se neobešla bez zvracení a několika dětí, 
kterým bylo nevolno. Do batůžku na plavání ať si děti dají jen ručník, plavky (ne koupací kraťase), plaveckou čepici (popř. plavecké 
brýle) a svačinu s pitím. Mobily a cennosti můžeme zamčít ve školní skříňce nebo ve třídě – ve Wellness jsou skříňky otevřené, mohlo
by se něco ztratit.
- 12.10. se naše třída zúčastní akce ve škole „Písečná animace“. Budeme vybírat 60,- Kč na vstupné (kdo zaplatil více za pomůcky, 
donese již jen 26,- Kč).
Děkuji a přeji příjemné babí léto!
                                                                          Hana Trtílková


