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Informace 
 

 4. – 8. 3. – jarní prázdniny 
 

Akce, 
pomůcky 

 1. 3. – preventivní program společnosti Maják 

 13. 3. – Dětské dopravní hřiště – 4. lekce, od 10.15 hod, s sebou svačinu, pití, čip, penál, 

přezůvky a vhodné sportovní oblečení – v případě příznivého počasí budou možné cvičné 
jízdy 

 29. 3. – „Knižní miniveletrh“ – pravidla: 

1. Prodávající žák si připraví maximálně 10 knih, tituly a ceny uvede na seznamu. 

2. Seznam knih k prodeji bude opatřen souhlasem rodičů (podpis). 

3. Ceny od 10,- Kč do 50,- Kč. 
4. Neprodané knihy si děti odnesou domů.  

Učivo:  
 

Čj 
 
 

  M 
 

 
 

 
 

Př 
 
 

Vl 
 
 
 

Aj 
 

 

 Podstatná jména – skloňování podstatných jmen rodu mužského 

 Procvičování vzorů  rodu středního a ženského 

 Procvičování skloňování podstatných jmen – určování rodu, čísla, pádu, vzoru 
 

 Pamětné a písemné násobení a dělení v oboru do 1 000 000 

 Práce se závorkami, pořadí výpočtů  

 Obvod a obsah čtverce, obdélníka 

 Jednotky obsahu 
 
 

 U lidských obydlí – shrnutí, opakovací test 

 Na poli – rostliny a živočichové,  shrnutí, opakovací test 

 

 V dobách přemyslovských knížat – Staré pověsti české, kníže Václav a Boleslav,  
Slavníkovci a svatý Vojtěch , Oldřich a Božena, Břetislav a Jitka, Kosmas; opakovací test 
 

 

 Skupina paní učitelky I. Sedlářové – Unit 6 –„Animals and monsters“ – základní informace 
o zvířatech, porovnávání, opakování slovní zásoby, průběžné kontrolní testy   
                                                         Review Units 5 and 6 
 

 Skupina paní učitelky J. Pavelčákové –  Unit 6 –„Animals and monsters“ – základní 
informace o zvířatech, porovnávání, opakování slovní zásoby, průběžné kontrolní testy   
                                                         Review Units 5 and 6 
 

 Skupina paní učitelky D. Farské –  Unit 6 –„Animals and monsters“ – základní informace o 
zvířatech, porovnávání, opakování slovní zásoby, průběžné kontrolní testy   
                                                         Review Units 5 and 6 
 

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 probraného učiva na www.rysava.websnadno.cz; www.onlinecviceni.cz; 

www.proskoly.cz  

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