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Informace 

 1.5. Svátek práce 

 6.5. a 7.5. Ředitelské volno 

 8.5. Státní svátek, Den vítězství 1945 

 10. 5. Svátek matek 

 Do 15.5. vybírám částku 300 Kč na výlet do Prahy 

 18.5. Projektový den Praha  

         2.6. Fotografování tříd  

         4. 6. Školní jarmark – tentokrát ve sportovním duchu 

Akce, 
pomůcky 

     18.5. Projektový den Praha – plavba po Vltavě, Muzeum K. Zemana, Orloj     (obědy budou 

hromadně odhlášeny, s sebou – svačinu a pití na celý den, kapesné, sraz v 7.40       na zastávce 

Student Agency – Fügnerova, návrat v 17.05, do 15.5. vybírám částku 300 Kč na Prahu)-pojede 

s námi pan Skočdopole a pan Ježek. Pokud ještě někdo bude chtít, musí si zajisti cestu, ještě dnes 

bylo 11 míst volných.                                   

Příprava vystoupení na jarmark ( všechno upřesním postupně- oblečení, atd.)  

Učivo:   

Čj 

 

 

 

 

M 

 

 

           

     Prv 

  

 

Pč a Hv 

 

Aj 

 

 Opakování měkkých a tvrdých souhlásek. 

 Opakování psaní ú ů u 

 Doplňovací cvičení, opisování, diktáty.  

 Párové souhlásky na konci slov 

 Slohové cvičení (Ptáčata) 

 Hlasité a plynulé čtení - práce s textem (vypravování), posloupnost děje 
 

 

 Opakujeme - sčítání a odčítání v oboru čísel do 100 s přechodem přes 10.  

 Opakujeme - sčítání a odčítání v oboru do 100 – pod sebou. 

 Zápis slovní úlohy a příkladů do sešitu. 

 Násobení a dělení v oboru násobilky 1 – 5. 

 Násobení a dělení 0. 

 Geometrie – osová souměrnost.  
 

 Třídění odpadu 

 Chráněná území  

 Praha 
 

 Výroba kostýmu a nácvik na vystoupení  
 

 

 Unit 7 – My family 

Domácí 
úkoly 

Prosím, aby každý vymyslel, co vytvoří k prodeji do stánku na Jarmark, děkuji všem rodičům za 
nápady a nabídku pomoci. Myslím, že bychom za vydělané peníze mohli zdolat Sněžku-jednu 
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cestu lanovkou, uvidíme.   

 

Přeji všem příjemné jarní dny a sváteční volna.   V. Poláčková  a L. Pěnkavová        

                                                                                                                                      
                                                                                                                                                        

                                                                                                          

   


