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Český jazyk

Opakování – vyjmenovaná slova a slova příbuzná (hry ve třídě). Opakování v pracovním sešitě str. 5. Diktát – slovní spojení s i/y po
obojetných souhláskách (ve škole předchází vždy příprava na diktát). Přídavná jména (loňský pracovní sešit str. 32).
Úkol do TV vysílání 25.9.: Jak se vaří krampoblouch. (Upozorňuji, že nic takového neexistuje, mají si sami vymyslet, co to je, z čeho a
jak to lze uvařit – fantazii se meze nekladou!)

Matematika

Opakování – UČ str. 13-15.
Desetiminutovka na přednost násobení a závorek.

Náš svět

Rozdělení živých organismů - PŘ str. 8, PS str. 6. České země v době pravěku – VL červená str. 7, PS str. 5-6. Svatý Václav.
Nosit sešit (linkovaný, už jsme do něj začali psát) – budeme zřejmě používat jen jeden (vlastivěda zepředu, přírodověda zezadu),
neboť máme zakoupené pracovní sešity, do kterých děti také píší.

Anglický jazyk LAU - dokončíme lekci 8, prosím, všichni ať mají pracovní sešit.
KOL, SEF – Measuring.

Informace pro Milí rodiče,
- 28.9. je státní svátek, 29.9. bude ředitelské volno.
rodiče

- Znovu prosím o kontrolu žákovských deníků – od rodičů má být vyplněná první strana (údaje o žákovi) a podpis, že jste se seznámili
se školním řádem (mělo být již první týden v září). Dále je prostor na podpis rodičů pod týdenním sebehodnocením žáka.
- Do školy do předmětu Náš svět si děti zatím nosí „červenou vlastivědu“ (dějiny) a přírodovědu.
- Tímto týdnem končí „období hájení“ - začneme brát v úvahu různé zapomínky (doteď byly tolerovány).
- Děti si do žákovských deníků psaly, že mají donést kapesníky (1 krabičku „tahacích“).
- Rádi bychom si ve třídě udělali nějaký „koutek“ (válecí, čtenářský apod.), částečně oddělený nějakou poličkou nebo záclonou. Asi se
Vás proto děti budou ptát, jestli nemáte doma kus nějakého zbytečného koberce. Pokud náhodou ano (třeba i zbytky, které bychom si
sestavili), budeme rádi, když nám ho do třídy věnujete...
Děkuji a přeji pěkný podzimní čas!
Hana Trtílková

