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Informace 

3. 2. Pololetní prázdniny 

3. 2. Maškarní ples školy – pro rodiče (vstupenky k prodeji v kanceláři školy, více 
informací v aktualitách školy) 

20. – 24. 2. Jarní prázdniny 

 

Akce, 
pomůcky 

1. 2. Školní kolo recitační soutěže v knihovně školy. (13:30 – 16:00 hod.) – Klára Pavlů, 

Otakar Vašák, Matěj Sedlatý 

1. 2. Hodina tělocviku na sněhu (vhodné oblečení, areál školy) 

7. 2. Divadlo VETŘI 11:00-12:00, udržování pořádku a vandalství-v rámci prevence 

8. 2. (1. a 2. vyuč. h.) Preventivní program ve škole – Závislost na PC, organizace Život 

bez závislosti 

14. 2. 10:10 Botanická zahrada -70,- Kč, návrat na vyučování 

Centra aktivit: Mozkovna   

 

Děti si zapíší všechny termíny akcí do diářů.  
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 Pořád opakujeme a procvičujeme  

 Vyjmenovaná slova  

 Vzory podstatných jmen rodu středního, ženského a mužského 

 Slovesa 

 Sloh – Vypravování (zachycení děje) 

 Domácí četba – zápis do čtenářských listů a založení do portfolií 

 Každé pondělí poslední hodinu platí čtenářská dílna s vlastní knihou 
 
 
 

 Trojúhelník, čtverec a obdélník 

 Pamětné a písemné sčítání v oboru do 1 000 000 

 Pamětné a písemné odčítání v oboru do 1 000 000 

 Pořád procvičujeme i násobilku 

 Rébusy, slovní úlohy, části  
 
 Ekosystém U vody –děti mají zápisy v sešitě, http://skolakov.eu/prvouka-3-trida/ryby/ 
 
  

http://skolakov.eu/prvouka-3-trida/ryby/
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 Relief Libereckého kraje, děti mají PS pořád v lavici 

 Pravěk, Slované, Velkomoravská říše,  http://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida/ 

Tvoříme z hmoty  

Malujeme vodovkami a fixem 

Unit 5 – Magic or illusions- Měsíce v roce, roční období, narozeniny. Stupňování přídavných 

jmen. Opakování slovní zásoby a sloves být, mít, umět-Jana Pavelčáková 

V unit 5 se učíme stupňovat přídavná jména /2. stupeň/, opakujeme měsíce a to, co jsme dosud 

probrali. S. Gotteltová 

Valentine´s Day 

Přeji všem pohodu a krásné prožití prázdnin. 

                                                                                                                               Vlaďka Poláčková                                 

http://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida/

