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Český jazyk Vyjmenovaná slova, slovní druhy – učebnice str. 36-43, pracovní sešit str. 31-34.
Ve středu 17.1. písemná práce z českého jazyka (diktát, který bude obsahovat vyjmenovaná slova, úkoly na kořen, předponu a příponu
slova, předložky a předpony, rozeznat podstatné jméno, sloveso a přídavné jméno, bě/bje, pě, vě/vje).
Úkol do TV vysílání 15.1.: Život ve středověké vesnici (představit si, že žiji ve středověku – popsat příhodu nebo způsob života dítěte v 
té době, psát v 1. osobě jednotného čísla).

Matematika Rovnice. – UČ str. 44-47, PS str. 30-32.
V úterý 16.1. písemná práce z matematky (písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení, dělení se zbytkem, přednost závorek a 
násobení, zlomky, rovnoběžky, kolmice).

Náš svět Český stát za vlády Přemyslovců. – VL červená str. 28, PS str. 16-17.
Ve čtvrtek 18.1. písemná práce z předmětu Náš svět (přírodověda – stručné výpisky v sešitě, popř. úkoly z pracovního sešitu, 
vlastvěda – otázky označené v učebnici červeným rámečkem).

Anglický jazyk LAU - Jídlo, dokončení lekce 3. Procvičování slovíček na odkazu htps://www.memrise.com/rroup/221319//.
KOL – On the clock.
SRB – Počítání do 100, rodina. Online procvičování slovíček: htps://www.memrise.com/rroup/204007/ 

Informace pro 
rodiče

          Milí rodiče,
     17.1. přijede do školy mobilní interaktvní výstava "Svět ve 3D". Vstupné na tuto výstavu je 60,- Kč. Další informace se můžete 
dozvědět přímo na webu ht  t  p://mobilni-3d-kino.webnode.cz/  .
     Zadáme si čtenářský úkol – do konce roku postupně přečíst 3 knížky, vypsat o nich list, který ode mě dostanou po přečtení, a 
donést ji do školy na prezentaci ostatním. Knížka by měla být beletrie (ne komiks nebo encyklopedie) odpovídající věku (tedy ne 
knížky pro mladší dět – s velkými písmeny a velkými obrázky s minimem textu). Samozřejmě pokud si někdo vybere naopak tlustou 
knihu s velkým množstvím textu, můžeme se pak domluvit na jiném množství, než jsou tři knihy – aby to bylo srovnatelné s ostatními.
                  Děkuji všem za spolupráci!
                                                                                                              Hana Trtlková 
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