31. Týdenní plán
8. 4. - 12. 4.
ČESKÝ JAZYK

Skloňování podstatných jmen rodu středního a ženského – shrnutí. Mužský vzor – výjimky, pomocné vzory… Stále budeme procvičovat (téma
nebude zařazeno do plánované písemné práce).
8. 4. Písemná práce za uplynulé čtvrtletí:
– diktát/ doplňovací cvičení na i,í/y,ý po obojetných souhláskách, koncovky ženského 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.

ANGLICKÝ
JAZYK

1.skupina Mgr. Martina Laušmanová
Test z lekce 6!
začínáme 7. lekce - JOBS, WORK
2. skupina Mgr. Radovan Kolbaba
Téma: Books
Umím: Mluvím o své oblíbené knize.
3. skupina Brigita Rozbořilová
My day, my hobbies.

MATEMATIKA

Celá čísla učeb. st. 81 - 84
Prac. seš. po st. 27

NÁŠ SVĚT

Vlastivěda (červená učebnice) – Český stát za vlády Lucemburků – Jan Lucemburský, Karel IV. Rozkvět země. Učeb. st. 25 – 27
16. 4. Písemné opakování učiva – Vznik českého království (Přemyslovci). Český stát za vlády Lucemburků.

Informace pro
rodiče

11. 4. Televizní vysílání
Téma:
Karel IV. otec vlasti – jeho život, význam – stavitel, politik a diplomat.
9. třída, v rámci třídního projektu, bude na místní autobusové zastávce zřizovat „sousedskou knihovnu“. Obrací se s prosbou na všechny, kteří by
věnovali knihy k tomuto účelu. Knihy je možné přinést do školy ve dnech 23., 24., 25. a 29. 4. Děkujeme.
12. 4. Čtenářská dílna
15. 4. - 17. 4. Dny etikety

Naše třída bude mít připravený program 15. 4. Děti přijdou ve společenském oblečení, budou absolvovat nulté lekce společenského tance a také
stolování.
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.
Krásné jarní dny přejí Eva Bartesová, Michaela Pokorná a Adéla Kratochvílová

