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Informace 

5. 4.  Den otevřených dveří (10:00 – 15:00 hod.) 

6. 4. Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáků (16.00 – 17:00 hod. v jídelně 
školy) 

10. 4. Třídní schůzky (bližší informace pošlu v příštím týdnu) 

13. 4. Velikonoční prázdniny 

14. 4. Státní svátek – Velký pátek 

17. 4. Státní svátek – Velikonoční pondělí 

20. 4. Zápis do 1. tříd (14:30 – 18:00 hod.) 

(18. 4. – 26. 5. Bude v naší třídě student Štěpán Šindelář vykonávat svou pedagogickou 
praxi.) 

 

Akce, 
pomůcky 

3. 4. Ukončení čtenářství za 3. čtvrtletí 

4. 4. Výuka na dětském dopravním hřišti (předposlední lekce) – 12:30 – 13:50 hod. (Po 4. 
vyuč. h. se naobědváme a společně se přesuneme na hřiště. S sebou: penál, bačkory, 
sportovní oblečení, přilba. Návrat ke škole bude ve 14:10 hod. Děti je možné vyzvednout 
i přímo na dopravním hřišti. 

21 . 4. Dílna čtení – děti si donesou svou rozečtenou knihu. 

Učivo:   
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 Vyjmenovaná slova  

 Vzory podstatných jmen rodu středního, ženského a mužského 

 Slovesa 

 Časování sloves v přítomném, minulém a budoucím čase 

 Shoda podmětu s přísudkem 

 Nevyjádřený podmět 

 Společná četba – Bylo nás pět 

 Domácí četba – zápis do čtenářských listů  

 Sloh – Velikonoční přání 
(Čtvrtletní práce v týdnu od 13. 4. do 17. 4.) 
 

 Zlomky 

 Krychle a kvádr 

 Pohledy na těleso a plán stavby 

 Jednotky délky, hmotnosti a objemu 

 Čtení, zápis, porovnávání a zaokrouhlování čísel v oboru do 1 000 000 
(Čtvrtletní práce v týdnu od 13. 4. Do 17.4.) 
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 Ekosystém – rybník, potok a řeka 
  
 

Přemyslovci 

Středověká společnost 

Karel IV. 

 

Unit 7 – Its body was ten metres long.- Minulý čas slovesa být. Články o dinosaurech. 

Easter 

 

Děkuji panu Malečkovi a paní Rejnartové za zajištění zajímavého programu v rámci akce 

Rodičovské suplování. 

Omlouvám se za potíže spojené se školní poštou a bakaláři, s kterými jsme se v březnu potýkali. 

                                                                                                                                 Lucie Kajínková                                 


