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Informace 

11.5. – Praha – Pražský Hrad  

(Vybírám 300 Kč do 10.5.) – 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 17:00 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. 

 

2.6. Jarmark  

 

Akce, 
pomůcky 

11.5. Praha – Děti budou mít pohodlné oblečení a obuv, pláštěnku, jídlo a pití na 
celý den, kapesné a lísteček s telefonními čísly na rodiče a paní učitelku.  
Komu se dělá v autobusu špatně, tak mu rodiče nachystají prášek a budou 
mě informovat o jeho podávání.  
 

 

Centra aktivit: Ptáci 

  

Učivo:   
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 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 

 Vyjmenovaná slova po V a slova s předponou vy, vý 

 Sloh: Pražský Hrad – popis, osnova 

 Společná četba:  čtení  s páťáky, společné čtení  o Praze,  domácí čtení – čtenářské listy  
 

 

 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 
 
Praha 
Uživatelské třídění rostlin 
Houby 
Ptáci 
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Souhrnné opakování učiva od začátku roku. 
Mother ´s Day 
Our world 
 

                

Poznámky  
 

. 

Všechny důležité termíny si děti z plánu zapíší do diářů.  

Příprava na jarmark.  

Děkuji paní Rejnartové za doprovod a pomoc s dětmi při PD – Praha. 

 

 

                                                                                 Přeji všem slunečné jarní dny.. 

                                                                                 Lucie Kajínková 


