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23. – 27.4.2018
Český jazyk

Podstatná jména – opakování. Slovesa – tvar určitý a neurčitý, jednoduché a složené slovesné tvary, zvratná slovesa. – učebnice str. 83-84,
pracovní sešit str. 24-25.
Diktát: PS str. 22, cv. 5.
Úkol do TV vysílání 23.4.: Příběh nalezené věci (věc, kterou jsem našel/našla při úklidu na Den Země – nebo i jindy, pokud jsem právě nenašel
vhodnou – napsat její vyprávění o tom, kdo ji měl, jaký byl její „život“, jak se dostala tam, kde jsem ji našel… Psát v 1. osobě).
Úkol do TV vysílání na 2.5. nebo 9.5.: Zmačkat papír, narovnat a pomalovat anilinkami – vytvoří se jakási „mapa“, kterou dotvoříš (zaznačíš a
pojmenuješ řeky, města, vrcholy hor, cesty… – podívej se, jak to bývá ve skutečných mapách!). Jsi prvním cestovatelem z daleké Evropy, který do
této země vkročil. Otevři svůj cestovatelský deník a popiš nám, kteří jsme se nemohli výpravy zúčastnit, své zážitky.

Matematika

Celá čísla. Rovnice. – UČ str. 82-85, PS str. 26-28.
Desetiminutovka: Písemné sčítání a odčítání větších čísel.

Náš svět

VL – Opakování o ČR. Mapy a plány – UČ str. 16-19, PS str. 11-12.

Anglický jazyk

LAU - Volný čas - free time, co dělám během týdne. Procvičování slovíček na odkazu htps://www.memrise.com/rroup/221319//.
KOL – Physical activities.
SRB – Free time. Online procvičování slovíček: htps://www.memrise.com/rroup/204007/.

Informace pro
rodiče

Milí rodiče,
v pondělí 30.4. a 7.5. je již od začátku roku vyhlášeno ředitelské volno. Pokud však Vám přijde vhod dát dítě do školní družiny (i když do ní
běžně nechodí), dostaly všechny děti návratku, kterou je v případě zájmu potřeba donést do pondělí 23.4. zpět do školy.
Nastalo také vhodné počasí pro pohodlný pobyt venku, dejte prosím tedy dětem vhodné oblečení a obuv do tělocviku (co se týče obuvi, stačí
tenisky, ve kterých třeba i přišly do školy – pokud tedy přijdou v teniskách).
Začátkem června bude focení tříd, zřejmě také skupinek, bližší pravidla a datum bude ještě upřesněno.
Třídní výlet je naplánován na předposlední týden v červnu. Naše třída pojede společně s pátou třídou do VIDA Brno, neboť jsme vyhráli volný
vstup pro celou naši třídu. Z tohoto důvodu (že ušetříme na vstupném) bych ráda objednala některý z nabízených výukových programů s pokusy
pro školní třídy a uvažujeme ještě zpestřit zpáteční cestu parníkem na hrad Veveří (bez prohlídky). Podrobnosti dám vědět, až vše doladíme a
domluvíme.
Děkuji a přeji příjemné jarní dny!
Hana Trtílková

