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Český jazyk Vyjmenovaná slova po p, s, v, z – učebnice str. 32-36, pracovní sešit str. 27-31. Diktát – cv. 5 na str. 26 a 27 v novém pracovním sešitě.
Úkol do TV vysílání 15.1. Moje předsevzet a plány do roku 2018. 

Matematika Celá čísla, římské číslice, rovnice. – UČ str. 42-44, PS str. 28-30.
Desetiminutovka na písemné počítání (2-3 příklady od každdé operace +,-,. a :).

Náš svět Český stát za vlády Lucemburků. – VL červená str. 25-27, PS str. 16. Potravní vztahy organizmů – PŘ str. 21-22, PS str. 12.

Anglický jazyk LAU - Lekce 3, jídlo, můj den. Procvičování slovíček na odkazu htps://www.memrise.com/rroup/221319//.
KOL – Have got a has got.
SRB – Čas, objednávání jídla v restauraci. Online procvičování slovíček: htps://www.memrise.com/rroup/204007/.

Informace pro 
rodiče

          Milí rodiče, 
     hlavní událost po Novém roce je v naší třídě to, žde nám byla konečně přidělena paní asistentka – takžde tento týden přibyla do třídy paní Brigita 
Rozbořilová. Zatm se seznamujeme, ale zdá se, žde sympatie jsou na všech stranách a jelikožd se nám z pedagogicko-psychologické poradny 
postupně vrací děti s doporučením na speciální péči (v této chvíli jich je ve třídě jižd šest), bude jistě velkou posilou a pomocí.
     Jak jste jižd byli informováni hromadnou zprávou z Edookitu, byly plošně určeny termíny pololetních písemných prací. Rozhodla jsem se tedy 
naše písemky také trochu oddálit a naplánovat je takto:
- v úterý 16.1. písemná práce z matematiky (písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení, dělení se zbytkem, přednost závorek a násobení, 
zlomky),
- ve středu 17.1. písemná práce z českého jazyka (diktát, který bude obsahovat vyjmenovaná slova, úkoly na kořen, předponu a příponu slova, 
předloždky a předpony, rozeznat podstatné jméno, sloveso a přídavné jméno, zřejmě něco málo o slovech protikladných a souznačných, 
nadřazených a podřazených),
- ve čtvrtek 18.1. písemná práce z předmětu Náš svět (přírodověda – stručné výpisky v sešitě, popř. úkoly z pracovního sešitu, vlastivěda – otázky 
označené v učebnici červeným rámečkem).
     17.1. přijede do školy mobilní interaktvní výstava "Svět ve 3D". Vstupné na tuto výstavu je 60,- Kč. Další informace se můždete dozvědět přímo 
na webu htp://mobilni-3d-kino.webnode.cz/.
     Děkuji všem za spolupráci! 
                                                                                                                 Hana Trtlková 


