39. Týdenní plán
1. 4. - 5. 4.
ČESKÝ JAZYK

ANGLICKÝ
JAZYK

Skloňování podstatných jmen rodu mužského, ženského a středního - shrnutí učiva
2. 4. Přepis s doplněním správných tvarů slov – prac. seš. st. 21 cv. 3
8. 4. Písemná práce za uplynulé čtvrtletí:
– diktát/ doplňovací cvičení na i,í/y,ý po obojetných souhláskách, koncovky ženského, mužského a středního rodu, podstatná jména – určit pád, číslo, rod a
vzor, souvětí – určování počtu vět, slovesa – určit osobu, číslo a čas, korektura chyb v textu.
1.skupina Mgr. Martina Laušmanová
Lesson 6: Books, TV, free time
2. skupina Mgr. Radovan Kolbaba
Téma: TV programs
Umím: Nacházím pořady v TV programu
3. skupina Brigita Rozbořilová
My hobbies.

MATEMATIKA

Dělitelnost – uč. st. 73 – 76.
Indické násobení – dvojciferným číslem. Kombinatorika a statistika učeb. st. 77 – 80.
Prac. seš. po st. 24.
3. 4. Písemná práce za uplynulé čtvrtletí:
– zlomky, písemné sčítání, odčítání násobení a dělení čísel v okruhu do milionu, převody jednotek – délka, hmotnost, objem, čas, přednosti početních
operací – závorky, násobení, dělení, sčítání a odčítání, indické násobení dvojciferným číslem, slovní úlohy, geometrie

NÁŠ SVĚT

Vlastivěda (červená učebnice) – VZNIK ČESKÉHO KRÁLOVSTVÍ, VLÁDA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ (Přemysl Otakar I.,II., Václav I.II., Anežka
Česká) – uč. st. 21 - 23
2. 4. Písemná práce – Velkomoravská říše, Sámův kmen

Informace pro
rodiče

4. 4. Televizní vysílání
Téma:
Příběh středověkého rytíře - turnaje, křížové výpravy – jejich účel, rytířské řády
5. 4. Čtenářská dílna
5. 4. Zasedání ŽP 14.00 ve sborovně.
V týdnu od 15. 4. budou probíhat třídní schůzky – pedagog – rodič – žák. Více připravovaná sdílená tabulka. Opět bude možnost se zapisovat přímo na
termín.
29. 4. Janáčkovo divadlo v Brně, baletní představení Romeo a Julie.
Velice nás Těší zájem o toto představení. Děkujeme za spolupráci. Více informací bude uvedeno v připravované návratce.
Krásné jarní dny přejí Eva Bartesová, Michaela Pokorná a Adéla Kratochvílová

