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Informace 

 21. 12. – 5. 1. - Vánoční prázdniny 

 6. 1. - nástup do školy 

Všem přeji krásné prožití vánočních svátků a šťastný a úspěšný celý nový rok.  

                                                                                                           Martina Bábíková 

Akce, 
pomůcky 

 17. 12. – Vánoční koncert pěveckých sborů – od 18.
00

 hod v aule TUL 

 20. 12. – Vánoční besídka – přinést materiál na ozdobení stromečku pro zvířata v lese 
(žaludy, kaštany, jablíčka, mrkve. tvrdý chléb, …) + cukroví a drobné dárečky pro kamarády 
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 Shoda podmětu s přísudkem 

 Podstatná jména – opakování, skloňování podst. jmen rodu mužského 

 7. 1. – přinést čtenářský deník 
 

 Čísla větší než milion – pamětné a písemné početní operace 

 Úhlopříčky a střed čtverce, obdélníku, mnohoúhelníku 

 Vzájemná poloha dvou kružnic, kružnice vepsaná, opsaná 

 Jednoduché statistiky v oboru čísel do 10 000 000 
 

 Člověk – jeho životní podmínky a vztahy k prostředí 

 Lidské tělo – kostra, svaly 

 Průběžné testy 
 

 Druhá světová válka 

 Československo – období komunistické vlády 

 Průběžné testy 
 

 Skupina paní učitelky P. Gabarové –  Unit 2 – Family, slovní zásoba rodiny, sloveso have 
got, popis osoby – přídavná jména, průběžné opakování slovní zásoby a gramatiky. 
Christmas lessons. 

                

 Skupina paní učitelky J. Pavelčákové –  Unit 2 - dokončení. Opakování slovesa mít a být, 
slovní zásoba rodina a příbuzenské vztahy, popis postavy, slavné rodiny, moje rodina. 
Průběžné kontrolní testy. Vánoční slovní zásoba a aktivity. 
 

 Skupina paní učitelky D. Farské – Unit 2 – dokončení, opakování a rozšíření slovní zásoby 
Family, opakování slovesa have got, popis vzhledu osob, průběžné testy. 
 

 Skupina paní učitelky P. Kuncové –   Unit 2 -   Family, slovní zásoba rodiny, sloveso have 
got, popis osoby – přídavná jména, průběžné opakování slovní zásoby a gramatiky. 
Christmas lessons. 

 

 Prezentace 

 Bezpečnost na internetu 

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 

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

