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Informace 

9. 4. Lesněnky -  krajská přehlídka sborového zpěvu v Jablonci 
10. 4. Den otevřených dveří 
11. 4. Schůzka s rodiči budoucích prvňáků 
12. 4. Čtvrtletní pedagogická rada 
Triády dle rozpisu 
18. 4. Velikonoční prázdniny 
19., 22. 4. Státní svátky 
 

Akce, 
pomůcky 

Vážení rodiče, chceme vás již s předstihem informovat o charitativní akci  pro Světlušku, která se bude konat 
ve čtvrtek 2. 5. 2019-  žákovský parlament pro spolužáky připraví stanoviště s aktivitami, kde si budou 
všichni moct vyzkoušet činnosti se zavázanýma očima, součástí budou i interaktivní přednášky týmu 
Návštěva ve tmě od nadace Světluška. Od 18.hodin se uskuteční benefiční koncert našich současných i 
bývalých žáků a hostů v kině Varšava a ke shlédnutí bude i výstava obrazů zrakově postižených umělců. 

 

Učivo:    ČJ 
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Zájmena – druhy, skloňování 
Číslovky – skloňování číslovek dvě, obě 
Neohebné slovní druhy 
Sloh – vypravování 
Kontrolní práce 
 
Zlomky – výpočet části z celku, sčítání, odčítání zlomků, typy čar, tělesa 
Desetinná čísla 
Základní početní výkony 0 – 1000 000 000 
Převody jednotek, výpočty obsahu a obvodu 
Kontrolní práce 
 
Prezentace – Evropské státy 
Bezpečnost při práci na internetu 

 
 
 
Evropa 
Jednotlivé prezentace 
 
 
 
 
Lidské tělo 
Zásady první pomoci 
 
 

Test z unit 6, v průběhu testíky ze slovní zásoby,1. grammar - stupňování přídavných jmen 
2. speaking - My family 3. vocabulary - přídavná jména, hudební nástroje 
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Domácí 
úkoly 

Příprava prezentací evropských států – do 15. 4. 


