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Český jazyk Stavba věty: věta jednoduchá a souvětí  oddět a  řísudek - učebnice str. 99-102í  racovní sešit str. 31-32.
Diktát: UČ str. 100í cv. 7.
Úkol do TV vysílání na 28.5.: Máde za sebou Svátek datekí blíží se Den otců. Úkoled bude složit básničku  ro dádu a  ro tátu (čtyři 
řádky  ro každého).

Matematika Práce s datyí statstkaí  ísedné násobení vícecifernýd čísled – UČ str. 93-96í PS str. 34-36.
Desetdinutovka: Písedné násobení a dělení.

Náš svět VL – Počasí a  odnebí. O akování –  ovrchí vodstvo – UČ str. 32-33í PS str. 18. Následující týden bude testk na  ohoří a řeky ČR.
PŘ – Louka a  astvina – UČ str. 34-39í PS str. 19-20.

Anglický jazyk LAU - Dokončíde lekci 6 v  racovníd sešitěí zo akujede a na íšede z ní test. Povídáde si o děsících v roce a volnéd čase. 
Procvičování slovíček na odkazu ht s://www.dedrise.cod/rrou /221319//.
KOL – Měsíce a svátky.
SRB – Po is  ovolání. Online  rocvičování slovíček: ht s://www.dedrise.cod/rrou /204007/.

Informace pro 
rodiče

          Milí rodičeí
     nadále vybíráde 30í- Kč na  a írové ručníky do třídy.
     Dět dostali z důvodu GDPR k  ode sání fordulář o z racování osobních údajů. Prosíd o  rostudování a  ode sáníí v  ří adě 
nějakého nesouhlasu či náditek se di  rosíd ozvěte.
     V pátek 1.6.  roběhne ve škole Westernový dení organizovaný osdáky ve s olu ráci s žákovskýd  arladented. Vyučování bude v 
tento den zkrácené pro první stupeň do 12:00í na oběd  ůjde naše třída ve 12:05.
     V pondělí 4.6. bude třídní fotografováníí o ět je  otřeba  oslat z ět vy lněnou návratku. Po loňské zkušenost bude  ouze focení 
třídy a dax. jedné sku inky ( ouze v rádci jedné třídy)í jak bude uvedeno na návratce. Kolik bude na sku inové fotografi osobí tolik 
ko ií fotografe se dusí odebrat (tj. sku inka na ř. čtyř dět dostane čtyři fotografe – každý jednu – a tu si dusí za latt).
                             Děkuji a  řeji  říjedné dny!
                                                                                                               Hana Trtlková 


