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Informace 

 26. – 27. 10. Podzimní prázdniny 

28. 10. Státní svátek- Den vzniku samostatného čs. státu 

500,-Kč do konce října příspěvek SRPDŠ na první dítě, další 300,-Kč  

 

Akce, 
pomůcky 

4. 10. Planetárium – IQ landia, sraz v 8:05 v šatně, návrat během vyučování, s sebou do 
školy vlastivědu a matematiku-2 lístky na MHD a 60,-Kč 

12. 10. Výprava k mému stromu (vycházka na dvě až tři vyuč. hodiny)-sportovní 
oblečení, pomůcky a informace  upřesním  

Centra aktivit: Lesní centra 

Pomůcky: přírodniny-drobné klacíky, písek v sáčku, listy, květ např. jiřiny, bobule-jeřabiny, 
šišky:  na 14. 10.  
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 Slovní druhy 

 Stavba slova 

 Předpony a tvarově stejné předložky  

 Vyjmenovaná slova po b, l 

 Popis věci a prostředí 

 Každý čte svoji vlastní knihu, každé pondělí ji má s sebou-hodina čj 

 Čítanka: do str. 57 
 

 Porovnávání čísel  0 – 10 000 

 Řády tisíců 

 Zaokrouhlování v oboru 10 000 

 Pamětné sčítání a odčítání v oboru 10 000 

 Písemné sčítání a odčítání 

 Poloha dvou přímek  

 Indické násobení, autobus 
 
 

     Test, Ekologie, potravní řetězec, ekosystém les  
 

  
 
  Test, Svět, Evropa, Česká republika v Evropě  

 

Unit 1- dokončení. ( Volnočasové aktivity.  Co teď děláš, Co rád děláš, V čem jsi dobrý) . Kontrolní 
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test za unit 1. Unit 2 -  Město a venkov. Nakupování. Kolik věci stojí. Toto, tamto, tato ... Čtení 

textů, průběžné kontrolní testy –J. Pavelčáková 

Dokončení Unit 1, Unit 1 test, Unit 2-There is a town-slovní zásoba-město, budovy, dopravní 

prostředky, popis cesty, ceny a nakupování –P. Gabarová 

V Unit 2 se budeme učit pojmenovávat místa ve městě a na venkově. Používáme vazbu 

there is/are.  Nakupujeme: how much is/are. S. Gotteltová 

Technika muchláže V Unit 2 se budeme učit pojmenovávat místa ve městě a na venkově. 

Používáme vazbu there is/are.  Nakupujeme: how much is/are.  

 

Práce s přírodninami –Land Art (viz pomůcky) 

 
 

Děti mají úkoly zapsané na tabuli, musí si je zapisovat do svých diářů. Nesplnění úkolu 
zapisuji do ŽK –kolonky jiná sdělení. Též připomínám, zapisujte do této knížky případné 
absence. Někdo ještě nemá obaleny sešity.  

Děkuji všem za hladký průběh začátku školního roku. V. Poláčková 


