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Informace 

5.5. čtvrtek  – Praha – Pražský Hrad (druhé kolo Hry na Hrad, Chrám sv. Víta, Vladislavský sál) 

(Vybírám 300 Kč,-) – Odjezd v 7:30 hod. ze zastávky Student Agency v Liberci na Fügnerově ulici. 
Sraz na zastávce bude v 7:15 hod. Návrat bude v 16:30 hod. na stejnou autobusovou zastávku, kde 
si každý své dítě převezme.  

Případné absence hlaste včas, je potřeba dítěti zrušit rezervovanou jízdenku. V den odjezdu 
bychom ji museli uhradit. 

8. 5. Den matek 

8. 5. Den vítězství 

2.6. Jarmark - Budoucnost 

6. – 10.6.  Kokořín  

 

Akce, 
pomůcky 

5. 5. Čtvrtek: Praha – S sebou: žluté lesní čepice, pohodlné oblečení a obuv, 
pláštěnku, jídlo a pití na celý den, kapesné a lísteček s telefonními čísly na rodiče a 
paní učitelku. Notýsek na poznámky(např. rozměry Vladislavského sálu apod.) 
Komu se dělá v autobusu špatně- prášek a informujte mě. Tým: Pol. Pětiletá, Ježek, 
Skočdopole  

Centra aktivit: Ptačí centra 

Zmizík do center aktivit, obrázky ptáků, rostlin 

  

Učivo:   

Čj 

 

 

 

 

 

     

  M 

 

 

 

 

 
 

 Vyjmenovaná slova po Z, B,  L , M, P, S,  (opakujeme) 

 Psaní i, y po F (opakujeme) 

 Psaní i, y u názvů měst v ČR 

 Mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves 

 Slovní druhy 

 Diktáty 

 Předpona, kořen 

 Vyjmenovaná slova po V a slova s předponou vy, vý 

 Sloh: Pražský Hrad – popis, osnova 

 Společná četba:  dílny čtení každé pondělí  
 

 

 Násobilka –stále procvičujeme 

 Písemné sčítání a odčítání do 1000 (opakování) 

 Sčítání a odčítání trojciferných čísel v oboru do 1 000 zpaměti ) opakujeme) 

 Výpočet obvodu a obsahu jednoduchých rovinných útvarů 

 Dělení  se zbytkem 

 Slovní úlohy prof. Hejného 
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  Prv 

 

  

 Aj 

 

     

    

Praha 
Výživa, dýchání, rozmnožování  rostlin  
Uživatelské třídění rostlin 
Ptáci 
 
 
Dokončení Unit 8, postupné opakování učiva 3.ročníku-slovesa  to be, to have, can, okruhy slovní 

zásoby. P.  Gabarová 

Po dodončení Unit 8 budeme opakovat probírané učivo od začátku školního roku. S. Gottelt. 

Unit 8 - dokončení. Mám, nemám rád. Volnočasové aktivity. Opakování osobních zájmen, sloves 

být, mít , umět. Čtení textů a opakování slovní zásoby. Průběžné kontrolní testy. J. Pavel. 

 

                

Vv Kreslíme Prahu  

Pč Přání ke Dni matek, výsev obří slunečnice na školní zahradu (upřesním) 

Poznámky  
 

. 

Všechny důležité termíny si děti z plánu zapíší do diářů.  

Přípravujeme a nacvičujeme  na jarmark. Paní Holanová a paní Mazánková již 

nabídly pomoc-děkuji.  

Ve třídě již nacvičujeme Budoucnost školy.  

Přeji nám všem teplé květnové dny a „Máj, lásky čas“.  

Děkuji týmu za pomoc v Praze.  

 

 

                                                                                 

 

 


