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Informace  

 
 Projektový den Rodiče představují svá povolání se velmi povedl. Byl nádherný. Děti pozorně 

poslouchaly a ptaly se zajímavými a zvídavými otázkami. Zapsaly si své postřehy, některé velmi 
pozoruhodné postřehy a nové informace.  Děkujeme, mamince Štěpánka, tatínkovi Emilky a 
tatínkovi Elišky. 

 Mnohokrát děkuji rodičům za ochotu, čas a velké nasazení při představování svého povolání.  
 V týdnu od 7. 4. píšeme jarní čtvrtletní písemné práce z matematiky a z českého jazyka.  
 Děti učivo znají, nemají se čeho obávat, jen pečlivě číst, psát a soustředit se.  

Akce, 
pomůcky 

 
 1. 4. Den otevřených dveří pro domácí mazlíčky v naší třídě. 
 14. 4. Tajemství včelí plástve – STŘEVLÍK v Oldřichově v H. - návrat ve 12:24 na vlak. nádraží. 
 17. + 18. 4. Velikonoční prázdniny 
 21. 4.  Státní svátek 
 1. 5. Státní svátek 
 2. 5.  Ředitelské volno 
Další plánované akce: 
14. 5. Praha, Pražský hrad - plánovaný návrat v 17:05. 
2. 6. Společné fotografování tříd. 
5. 6. Školní jarmark – téma Historie – Římané. 
16. 6. – 20. 6. Pobyt v přírodě – Hotel Trosky Troskovice. 

 

Učivo:   ČJ 
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           Aj 

- Vyjmenovaná slova po B, F, L, M, Z.  Procvičování doplňování i,í/y,ý. 
- Vyjmenovaná slova po P – dokončení. Vyjmenovaná slova po S – řada slov a příbuzná slova. 
- Skloňování podstatných jmen, časování sloves. 
- Společné čtení – Každé pondělí a pátek před obědem čteme knihu Harry Potter.  

 
- Sčítání a odčítání v oboru do 1000 zpaměti i písemně. 
- Násobení a dělení jednociferného čísla dvojciferným číslem mimo obor násobilek. 
- Dělení dvojciferného čísla jednociferným se zbytkem. 

 
- Velikonoční zvyky a tradice. 
- Živočichové – obratlovci, bezobratlí – třídění a znaky živočichů. 

 
 

- Unit 7 – dokončení - My day – get up, go home, go to bed, go to school, have a shower, have 
breakfast/ lunch/ supper, play, work. Telling the time: What time is it? It´s …. o´clock. Days, 
months, seasons, numbers. 

- Časování sloves TO BE, TO HAVE (I am, you are…, I have got, you have got…) 

- Průběžné kontrolní testy. 

Domácí 
úkoly 

 Vše zůstává při starém…  
 Reportérský deníček o Velikonočních prázdninách. 

Přeji Vám pěkné Velikonoční svátky.  
Šárka Bartošová 
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