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Informace 

15. 11. Vánoční fotografování (pro zájemce) 

17. 11. Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii 

30. 11. Třídní schůzky v učebně V. C (15:00 – 17:00 hod.) 

Akce, 
pomůcky 

Centra aktivit – Sametová revoluce 

1. 11. Odevzdat referáty k jednotlivým krajům 

6. 11. Exkurze – Český rozhlas ( Sraz před školou v 8:10 hod. S sebou: 2 lístky na MHD, 
svačinu, pití, penál, učení na Vl (dějepisnou) a Inf. 

15. 11. Ukončení čtenářství za 1. čtvrtletí 

20. 11. a 21. 11. čtvrtletní práce z M a ČJ 

22. 11. Praha - Planetárium a Národní třída ( Sraz: v 7:15 hod. na zastávce Student 
Agency na Fügnerově ulici. S sebou: batoh na obě ramena, v něm lísteček s telefonním 
číslem na rodiče a p. učitelku, svačinu a pití na celý den, pohodlné i teplé oblečení a 
obutí. Návrat: v 15:00 na stejnou zastávku autobusu. Kdo nebude moci jet, dá mi vědět 
co nejdříve, abych mohla stornovat jeho jízdenky.)  

29. 11 Dílna čtení (Děti si donesou vlastní rozečtenou knihu.) 

 

 

Pokud má někdo opustit vyučování předčasně (návštěva lékaře, odchod z exkurze před 
ukončením akce, …), donese od rodiče lísteček, na kterém nebude chybět datum a čas, 
od kterého přebírá rodič za dítě odpovědnost. Bez toho nemohu dítě samotné pustit.  

                                                                                                                Děkuji za pochopení.   

Učivo:   

 Čj 

 

 

 

 

     

      M 

 

      

 
 

 Opakování vyjmenovaných slov 

 Předpony a předložky 

 Slovní druhy  

 Slovesa 

 Skladba 

 Podmět a přísudek 

 Domácí četba – zápis do čtenářských listů  
 
 

 Jednotky času 

 Čísla větší než milion 

 Porovnávání a zaokrouhlování čísel 

 Pamětné a písemné sčítání 

 Pamětné a písemné odčítání 
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 Pamětné a písemné násobení 

 Pamětné a písemné dělení 

 Úhlopříčky mnohoúhelníků 
 
  
 
Vesmír 

 

Zeměpisná:  Česká republika – kraje 

                      Česká republika – naše vlast 

Dějepisná:    Vzdělání v českých zemích 

                       Výprava za poznáním – Jak se dříve chodilo do školy 

                       Sametová revoluce 

                        

Review units 1 and 2 

Unit 3 - Making plans 

Přeji všem krásné podzimní dny a moc děkuji za pomoc s kopírováním, realizaci exkurze 

a doprovod při výjezdech. 

                                                                                                                                 Lucie Kajínková                                 


