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Informace

PLÁNOVANÉ AKCE V DRUHÉM POLOLETÍ:
 1. 4. Projektový den „Dnes suplují rodiče“
 21. 4. Třídní schůzky
 10. 5. Projektový den Praha – Planetárium. 
 19. 6. – 25. 6. Projektový týden – Jilemnice www.hotelsumo.cz

PROSÍM O UHRAZENÍ ZÁLOHY 1 000,- Kč NA PROJEKTOVÝ DEN PRAHA A POSLÉZE
DO JILEMNICE.
Pan Poříz z hotelu Sumo, žádá o zaplacení zálohy během měsíce března. Děkuji Vám.

Akce,
pomůcky

 24. + 25. 3. Velikonoční prázdniny
 28. 3. Velikonoční pondělí – st. svátek
 1. 4. Projektový den „Dnes suplují rodiče“ – třetí ročník vydařeného celoškolního

dne.  Rádi  přivítáme  další  odvážné  rodiče  či  prarodiče,  kteří  by  nás  chtěli
seznámit se zajímavostmi či fakty z oblasti jejich povolání nebo koníčků.
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 Přídavná  jména  -  skloňování  přídavných  jmen  tvrdých,  měkkých,
přivlastňovacích 

 Stálé opakování psaní koncovek podst. jmen a sloves v příčestí minulém

 Zlomky –  čtení  a  zápis  zlomku,  výpočet  zlomku  z  čísla,  sčítání  a  odčítání
zlomků 

 Typy čar – plná, čárkovaná a přerušovaná čára, silná a tenká čára
 Tělesa – sítě těles, řezy těles, pohledy na tělesa

 Vesmír – čerpání informací z knihy Jirkův tajný klíč k Vesmíru.

 Putování po Evropě – planeta Země - zobrazení (mapy a glóbus), světadíly
(oceány a pevnina), podnebné pásy, časová pásma, poloha Evropy (hranice,
poloostrovy, ostrovy), povrch Evropy (nížiny, vysočiny), počasí, podnebí.

 Unit 5 – Jobs – What do you want to be? I want to be … Why do you want to
be …

 Unit 6 – Where is …? It´s … Where are …? They´re … Prepositions of place.
 Easter.
 Krátké průběžné, písemné testy. Na závěr lekce kontrolní test z celé lekce.

 Vyhledávání na internetu a zpracování informací.
 Základní  seznámení  s programem PowerPoint  –  pokročilé  animace,  návrhy,

časování, přechody stránek.

Domácí
úkoly

 Podle každodenního rozpisu.
 Vracíme  se  ke  čtení  vlastní  knížky  každý  čtvrtek  a  následně  v pátek  ji  děti

přinesou do školy, ke čtení a práci s knihou v tzv. Dílně čtení.
 K našemu novému tématu – Evropa – je na internetu mnoho krásných stránek 

k procvičování. Jedny skvělé jsou  http://www.toporopa.eu/cz/
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Přeji krásné první jarní dny.
Lucie Šilhavá
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