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Informace 

26. -27. 10. podzimní prázdniny 

28. 10. státní svátek, den vzniku samostatného čs. Státu 

V říjnu začne oprava tělocvičny, výuka tělocviku bude často venku-vhodné oblečení  

 

Akce, 
pomůcky 

3. 10. nebo 5. 10. (podle počasí) – výuka na školním pozemku (vysadíme cibulky jarních květin), 
vhodné oblečení)  

Pomůcky: doobalit učebnice, dovybavit funkčními kružítky, nůžkami a lepidly-často vše používáme, 
kdo nemá v pořádku, nestíhá 

Omluvy: zapisujte do omluvných ŽK 

Lepidlo Herkules v lahvičce na Pč, vylisované listy  

Zahajovací písemné práce : 3. 10. matematika 

                                                   4. 10. český jazyk 

Centra aktivit: Vesmírná centra v týdnu od 9. do 13. 10.  
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 Stavba slova: předložky s, z, přípony –ní, -ný, -ský předpony, opakování 

 Vyjmenovaná slova 

 Slovesa (tvary , způsob) 

 Slovní druhy 

 Sloh: Popis pracovního postupu, líčení zážitku 

 Čtení: každý kousek z čítanky číst i hlasitě s výrazem  

 Dílna čtení :- každé pondělí první hodinu, svoji knihu s sebou 
 
 

 Vlastnosti operací (komutativnost, asociativnost)-docvičení 

 Slovní úlohy 

 Malá a velká násobilka, rychlé pamětné počítání 

 Počítáme s velkými čísly zpaměti 

 Převody jednotek času 

 Geometrie: trojúhelník, odvěsna, přepona 

 úhly – pravý, ostrý, tupý 
 

- Vesmír,  
- podnebné pásy-přehled,  (podnebí, počasí, přizpůsobivost rostlin a živočichů) 

  

 Zeměpis:  postavení v Evropě, symboly státnosti, kraje ČR, orientace na mapě 
- Dějepis: Lucemburkové, Habsburkové, Marie Terezie, Josef ll.-reformy   

 
 
Dokončíme Unit 1 /dopravní prostředky, orientace po městě/, v Unit 2 se budeme učit povolání  /čím chci 
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být/. Průběžně testujeme slovíčka.-S. Gotteltová 

Unit 1 - dokončení. Adresa, místo kde bydlím a jak se tam dostat, opakování slovní zásoby a sloves být, mít, 

umět,. Průběžné testy a čtení textů. Kontrolní test na konci unitu. . Pavelčáková 

Opakování Unit 1, test, Unit 2- People and places-slovní zásoba- povolání, národnosti, státy. P. Gabarová 

Directions, unit 1 vocabulary, Halloween, průběžné testy a opakování, Unit 1 test. P. Machartová 

Práce se školním e-mailem, Malování, hardware - software, 1. cvičný a ostrý test 

 
Malujeme podzim podle Hundertwassera (vodovky, slabý štětec, fixy-hl. černý slabý, nůžky, malé 
lepidlo, zbytky barevných papírů) a do čtvercové sítě (vylisované listy) 
 
Stavebnice Merkur, školní pozemek, foto podzimu 

 
 

Atletika, pohybové hry a míčové hry 
 

Domácí 
úkoly 

Děti plynule vypráví o své vlasti a nyní přibude i Liberecký kraj a Liberec. Platí denní četba 
a část přečíst hlasitě s výrazem. Děti si mohou fotit barevnou přírodu, fotky dávat na disk.   
Vlaďka Poláčková  


