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     9.9. - 13.9.

ČESKÝ JAZYK Opakování ze 3. ročníku - uč.str.5-8, PS str.2-5.

ANGLICKÝ JAZYK Skupina 2 – Mgr. Martina Laušmanová: Happy Street 2, 1. lekce - Spelling, tedy hláskování.

MATEMATIKA Opakování ze 3. ročníku - uč.str.6-8, PS str.5-6.

NÁŠ SVĚT Česká republika - poloha, obyvatelé.

  Týdenní plán

Skupina 1 – Ing.Petr Florián: Happy Street 2 uč.str.2-5.Hledání věcí a osob, abeceda, hláskování. 

PS str.3-5. Poslech, čtení, psaní. Slovíčka Unit 1 (str.89)
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HROMADNÉ TŘÍDNÍ SCHŮZKY - středa 11. 9. 2019 v 16:00 ve 4. třídě - první patro vlevo :-).

S přáním slunečného podzimu Kateřiny Klímová a Kazíková a Marta Nováčková

Do 30.9. probírá registrace do Logické olympiády. Další informace najdete v Edookitu.

Stejně jako loni budou děti minimálně 2x za pololetí prezentovat své přečtené knihy. Formulář "Záznamu o knize" děti dostanou, dále bude nakopírovaný 

ve třídě a ještě jej vložím jako přílohu na Edookit. Současně budou seznámeni s kritérii hodnocení svých prezentací (též vložím na Edookit), aby věděly, jak 

má prezentace správně vypadat. 

Děti si letos odhlasovaly, že by chtěly do třídy zvířátko, konkrétně morče. Některé z nich nabízely, že mají doma klec, misku, pítko apod. Pokud můžete 

nějaké chovatelské potřeby pro morče zapůjčit, budeme rádi. Také bych uvítala, kdyby si děti mezi sebou rozdělily hlídání morčátka přes prázdniny, aby ve 

třídě nesmutnilo. 

Informace pro rodiče:

Moc prosím o zajištění chybějících výtvarných pomůcek, obalů na sešity apod., ať již děti mohou ve škole efektivně pracovat. Předem děkuji.

Každé pondělí bude probíhat čtenářská dílna. Knihy prosím s sebou. 

Televizní vysílání bude letos probíhat vždy ve středu. Poprvé budeme vysílat ve středu 11.9. Téma: Můj nejzajímavější prázdninový zážitek. Děti napíší 6 

vět psacím písmem (použijí podložku s řádky nebo jim prosím udělejte linky) a namalují nebo nalepí obrázek.

Od letošního roku mají děti možnost hrát o přestávkách stolní fotbálek v přízemí. Provoz fotbálku na celý rok hraní byl vyčíslen na 10,- za dítě. 
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