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Informace 

 1. 10. – ředitelské volno – ŠD v provozu 

 28. 10. – Den vzniku samostatného československého státu – státní svátek 

 29. – 30. 10. – Podzimní prázdniny 

 Do konce října vybíráme poplatek na SRPDŠ ve výši 500,- Kč / žák (každý další sourozenec ve 
škole 300,- Kč).  

 Prosíme uhradit poplatek za družinu, pokud jste tak ještě neučinili. 

Akce, 
pomůcky 

 5. 10. – Děti a pan učitel si přinesou knihu, kterou doma čtou, představí ji (hned ten den si ji 
zase odnesou). Děti budou zároveň seznámeny se čtenářským grafem ve třídě. Prosím každého, 
jestli by mohl mít v penále svou malou fotografii. Děkuji. 

 6. 10. – návštěva Severočeského muzea – s sebou do školy normálně věci dle rozvrhu 

 12. 10. – Divadlo Narcis z Prahy (2 osoby – loutkoherci ze slavného rodu M. Kopeckého) v 
rámci hudebně naučné loutkové "revue" seznámí děti s různými druhy tradičních loutek, 
především marionet. Vstupné 40,- Kč 

 Centra aktivit: Ze starých pověstí – po stopách praotce Čecha 

Učivo:   

Čj 

 

 

 

 

M 

 

 

      

     Prv 

 

   Aj 

 

 Podstatná jména 

 Párové souhlásky 

 Věta jednoduchá a souvětí – vzorec souvětí 

 Měkké a tvrdé slabiky 

 Stavba slova – kořen slova 

 Diktáty, opisy, doplňovačky 
Sloh: popis loutky 
Čtení: Čítanka  + Kniha, kterou čtu 

 

 Násobilka 6, 7, 8, 9, 10 

 Slovní úlohy na násobení, dělení, sčítání i odčítání 

 Složené příklady se závorkami 

 Čára křivá, přímá a lomená, úsečky a jejich měření 

 Osová souměrnost 

 Přímka, polopřímka 
 

 Česká republika – Státní symboly, mapa ČR, poloha Liberce, řeky, památky, města 

 Směrová růžice + orientace na mapě 

 Pradávná minulost českých zemí 
 

 Unit 1 - dokončení. Kontrolní test za unit 1 v polovině října. Unit 2 - Opakování slovesa mít, 
být a umět. Činnosti - co lidé a věci právě dělají. 

 Průběžné kontrolní testy, čtení a porozumění textům v učebnici  

 
 

Knihy a sešity mají téměř všechny děti obalené, prosím ještě o překontrolování. Děkuji. 

 

Přeji všem příjemné podzimní dny.  

AD 


