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Český jazyk Psaní souhlásek uprostřed a na konci slova – pracovní sešit 2. díl str. 12-15. Písanka 2. díl str. 7-9.

Matematika Co už umíme? Počítáme do 90. – Matematika 2. díl str. 7-10. Zaměříme se na násobilku čtyř. Domácí procvičování hrou je možné na 
těchto odkazech: https://skolakov.eu/matematika-2-trida, https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/88-matematika/1149-2-
rocnik/1169-mala-nasobilka-do-5/1170-nasobeni?scroll=0 nebo https://www.umimematiku.cz/cviceni-mala-nasobilka.

Náš svět Lidské tělo.

Anglický jazyk Clothes - I am wearing… K procvičení na: https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/picturedictionary_02/
picturedictionary_02_06?cc=cz&selLanguage=cs.

Informace pro 
rodiče

     Milí rodiče,
     tento týden proběhne pěvecká soutěž (pouze pro zájemce) a recitační (pro celou třídu). V recitační soutěži si uděláme nejprve 
třídní kolo, každé z dětí si vybralo jednu z osmi nabídnutých básniček k naučení. Třídní kolo proběhne nejspíše v úterý 11.2., tři 
recitátoři postoupí do školního kola, které bude ve čtvrtek 13.2.
     V pátek 27.3. se opět připojíme k akci Noc s Andersenem. Jedná se o přespávání čtenářů ve škole, spojené s dalšími aktivitami. 
Letošní téma souvisí s dvacetiletým výročím překladu Harryho Pottera do češtiny, proto také bude tomuto uzpůsoben program 
(kouzelnická stezka s úkoly a vyráběním, předčítání z Harryho Pottera, beseda s překladatelem knihy Prokleté dítě Petrem Eliášem…). 
S akcí bude spojen i účastnický poplatek (na energie + besedu – přesná výše poplatku zatím není známa, pohybuje se většinou mezi 
50-100 Kč).  Akce se zúčastní děti, které se „nominují“ - tj. splní do 23.3. následující podmínky:
- do třídní čtenářské hry (Cesta vlakem do Knižna) budou mít alespoň tři přečtené knihy, o kterých vyplní vizitku a prezentují nám je,
- vytvoří stránku do atlasu fantastických zvířat (obrázek, popis zvířete, čím se živí, jak je velké atd. - rozsah a provedení asi jako u TV 
vysílání), nebo sepíšou recept na kouzelný lektvar – v případě tohoto i předchozího úkolu se hledí i na formu (jak si dal pisatel záležet),
- jeho chování a dodržování pravidel bude takové, aby nám na akci bylo společně dobře (neb by měla být pro zúčastněné 
„za odměnu“).
     Děkuji a přeji příjemné mrazivé dny!
                                                             Hana Trtílková
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