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Informace 

 

 2. 2. – pololetní prázdniny 
 26. 2. – 2. 3. – jarní prázdniny 

 
UPOZORNĚNÍ: je nutno zaplatit poplatek za školní družinu na 2. pololetí. 
Děkujeme 

Akce, 
pomůcky 

 8. 2. – školní kolo recitační soutěže  

 20. 2. - Bruslení, solná jeskyně a cvičení v A-STYLU – cena 110,- Kč.  
             S sebou: zimní oblečení na brusle, rukavice, příp. vlastní brusle; do tělocvičny 
tepláky (elasťáky), cvičky; penál, svačinu a pití, čip 

Učivo:  

 Čj 

 
 
 
 

M 
 

 
 
 

    Prv 
 

 
     Aj 
 

    
 

 Procvičování vyjmenovaných slov po B, L 

 Podstatná jména – rod, životnost, číslo, pády 

 Vyjmenovaná slova po M 

 Vyjmenovaná slova po P 
 

 Čtení a zápis trojciferných čísel 

 Porovnávání trojciferných čísel v oboru do 1000 

 Sčítání a odčítání čísel v oboru do 1000 

 Tělesa a jejich vlastnosti, modelování těles 

 Rýsování úseček, přímek, polopřímek 
 

 Věci kolem nás 

 Neživá příroda 
 

 Skupina paní učitelky P. Gabarové – Unit 5 – What do lions eat. Slovní zásoba – zvířata a 
jejich potrava. Opakování osobních zájmen, sloveso být, mít a umět. Průběžné testy na 
probíranou látku. Čtení textů, jazykové hry. 
 

 Skupina paní učitelky P. Machartové – Unit 5 – Lions eat meat. Fráze – What do they eat? 
What does it eat? Přítomný čas. Slovní zásoba animals + food. Průběžné opakování, testy. 
 

 Skupina paní učitelky J. Pavelčákové – Unit 5 – What do lions eat. Slovní zásoba – zvířata 
a jejich potrava. Opakování osobních zájmen, sloveso být, mít a umět. Průběžné testy na 
probíranou látku. Čtení textů, jazykové hry. 

  

Domácí 
úkoly 

Kontrola a plnění domácích úkolů dle zápisů v úkolníčku. Čtení knihy dle vlastního výběru na 
pokračování a zápis přečtených knih do čtenářského deníku.  Procvičování násobilky 0 - 10. 
Procvičování probraného učiva na www.rysava.websnadno.cz; www.onlinecviceni.cz  

http://www.rysava.websnadno.cz/
http://www.onlinecviceni.cz/

