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Informace   Čtvrťáčci skvěle prezentovali české kraje. Děkuji rodičům za pomoc s jejich přípravou. 

Akce, 
pomůcky 

 9. 3. 8:15 – 10:00 hodin Návštěva Dětského dopravního hřiště. 
           Sraz na školním dvoře v 7:45 a okamžitý odchod směrem k bazénu. Rodiče mohou děti 
též doprovodit před budovu dopravního hřiště – jen Vás prosím předem o zprávu, že čtvrťáček 
přijde ráno na toto místo. Po skončení se vrátíme do školy na další výuku. 
S sebou: penál, sešit na dopravní výchovu, přezůvky (děti si mohou vzít i školní přezůvky), 
Reportérský deník, sváča, čip, pití, teplé oblečení, rukavice, cyklistická helma – BUDEME JEZDIT 
NA KOLE NA HŘIŠTI DDH. 

 27. 3. Projektový den „Dnes suplují rodiče“ – druhý ročník vydařeného celoškolního dne. 
Prosíme Vás, rodiče, kteří mezi nás letos přijdete a povyprávíte nám o svých zajímavých 
povoláních? 

 1. 4. Projektový den s Městskými lesy Liberec – Les na jaře - tematická vycházka s odborníkem 
do lesa u Lidových sadů – teplé oblečení a vhodnou obuv na celodenní pobyt venku. 

 2. + 3. 4. Velikonoční prázdniny 
PLÁNOVANÉ AKCE V DRUHÉM POLOLETÍ: 
 16. 4. Třídní schůzky 
 14. 5. Projektový den Praha – Vyšehrad.  
 15. – 19. 6. Projektový týden – Bartošova Pec 
PROSÍM O UHRAZENÍ ZÁLOHY 1 000,- Kč NA PROJEKTOVÝ DEN PRAHA A POSLÉZE DO PECE. 
POMŮCKY: 

 Prosím o obalení nového prac.  sešitu na Čj (formát A4). Ještě se nezdařilo u všech dětí.  
 Prosíme o opětovné zásobení kapesníčky a utěrkami. Děkujeme. 
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Vlastivěda 

 

Aj 

 
 Skloňování podstatných jmen podle vzorů rodu středního a ženského. 
 Ukončení čtení knihy Společenstvo klíčníků. 

 
 Pamětné sčítání a odčítání v oboru do 1 000 000. 
 Pamětné násobení a dělení v oboru do 1 000 000. 
 Početní operace se závorkami, pořadí výpočtů. 
 Obvod a obsah - čtverec, obdélník + jednotky obsahu. 

 
 Les – bezobratlí živočichové. 
 U lidských obydlí – živočichové. 

 
 Historie – časová osa. Přemyslovci, Lucemburkové. 

 
 Začínáme UNIT 6_Animals and monsters, Vocabulary about animals, their food and places 

they live in, Reflective pronouns, Vocabulary Unit 6, Review Units 5, 6, Easter 
 Kromě nové látky počítejte i s průběžnými kontrolními testy. 

Domácí 
úkoly 

 Podle každodenního rozpisu. 
 Dlouhodobý domácí úkol na měsíc březen – domácí opakování a procvičování testů na DV. 

Přeji krásné první jarní dny. 
Šárka Bartošová 
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