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Informace 

Jak jsme slavili Den učitelů 

Letos jsme slavili trochu dříve, jelikož 28. březen vyšel na sobotu. Ve čtvrtek odpoledne jsme se věnovali 

pohybu a uspořádali jsme si tradiční turnaj v bowlingu. 

V pátek za nás učili rodiče. Bylo to již druhé „rodičovské suplování“, které navázalo na úspěšnou loňskou akci. 

Namísto tradičního rozvrhu se ve vyučovacích hodinách objevili rodiče nebo i bývalí žáci, se zajímavými 

koníčky, netradičními povoláními, či přitažlivými tématy. Pro žáky, i pro nás učitele, to představovalo nejen 

zpestření každodenní výuky, ale hodně nových poznatků, zkušeností a zážitků. 

Chápeme to i jako výraz úcty k učitelskému povolání a za způsob blahopřání ke svátku všech pedagogů. 

Ukazuje se, jak důležité je nabídnout dětem náměty pro smysluplné využití volného času nebo rozšíření 

povědomí o různých zajímavých profesích. 

Děkuji panu Svobodovi a panu Roškovi  za zodpovědnou přípravu nevšedního vyučovacího dne a 

za odvahu „postavit se za katedru“. 

 2. – 3. 4. – velikonoční prázdniny 

 6. 4. – Velikonoční pondělí 

 16. 4. – třídní schůzky SRPDŠ – společné, od 16.30 hod 

 

Akce, 
pomůcky 

 1. 4. - projektový den „Velikonoční tradice a zvyky“  
 

 24.4. –„Knižní miniveletrh“ – žáci budou moci prodávat (resp. nakupovat) knihy, 
které si po svolení rodičů přinesou do školy. Podrobné informace budou rodičům 
podány na třídních schůzkách, žákům v týdnu před veletrhem. 
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 Zájmena – druhy, skloňování 

 Číslovky – určité, neurčité, druhy 
 

 Desetinná čísla – čtení a zápis, porovnávání a zaokrouhlování, sčítání, odčítání 

 Násobení a dělení desetinných čísel číslem 10, 100, 1 000 

 Násobení a dělení desetinných čísel přirozeným číslem menším než 10 

 Osově souměrné rovinné útvary, osa souměrnosti 
 

 Slunce 

 Sluneční soustava 

 Průběžné testy 
 

 Severní Evropa 

 Západní Evropa 

 Střední Evropa 

 Průběžné testy 
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Učivo:   
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 ReviewUnits 5 and 6 

 Unit 7 – Stars in theireyes – stupňování přídavných jmen, slovní zásoba „music“, 
průběžné a kontrolní testy 

 Skupina paní učitelky Gotteltové – Unit 6 – části těla, přivlastňování, popis osoby 
 

 Práce s programem PowerPoint - prezentace 

 Práce s emailem a přiložením souboru, psaní všemi deseti za DÚ 

Domácí 
úkoly 

 Důsledné plnění zadaných úkolů dle zápisů v úkolníčku. 


