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 Vybíráme do třídního fondu 500,- Kč: na Prahu, výlety, divadla, na pomůcky do čtvrté třídy.
 14. 5. PROJEKTOVÝ DEN PRAHA, PRAŽSKÝ HRAD. Odjezd v 8:30 z Fügnerovy ulice.
Sraz u odjezdu autobusu Student agency do 8:15 hod. !!!
Návrat v 18:05 opět na Fügnerku. Zde si, prosím, děti vyzvedněte.
S sebou: batůžek na záda, jídlo a pití na celý den (oběd v jídelně odhlásím), vhodnou obuv a oděv na
výlet, pláštěnku nebo deštník!!!, rozumné kapesné. Případně Kinedryl (i na zpáteční cestu).
Děti jako loni obdrží žlutou třídní kšiltovku. Povinně ji v rámci bezpečnosti musí mít na hlavě!!!
 1. 5. Státní svátek + 2. 5. Ředitelské volno
 8. 5. Státní svátek + 9. 5. Ředitelské volno
 14. 5. Praha, Pražský hrad – vstupné 120,- Kč uhradím z tř. fondu, dopravu busem taktéž
 14. 5. Koncert Lesněnek ke dni matek v Galerii
 15. 5. 10:30 hod. Naivní divadlo Liberec – Kouzelný dům – vstupné 50,- Kč uhradím z tř. fondu,
sraz ve třídě, odcházíme druhou vyučovací hodinu. S sebou: 2x lístek na tramvaj, čip, svačinu,
pití, pěkné oblečení do divadla, deštník (pláštěnku). Tentokrát bez učení. Stačí jen malá taška
nebo batůžek. Návrat kolem poledne rovnou do školní jídelny.
 21. 5. Odpoledne Vyhodnocení projektu Škola čar a kouzel v Lesní – kostýmy s sebou!!!
Dopoledne se děti učí, po obědě je vyhlášení projektu. Notýsky s razítky se odevzdávají v pondělí
19. 5., poté už nebude možnost vyměňovat kartičky zvěře za razítka. Počítají se pouze vybarvená
razítka a obrázky. Prosím, připomeňte to dětem.
 2. 6. Společné fotografování v dopoledních hodinách
 3. 6. Besídka anglické družiny od 14:00
 5. 6. Jarmark – Putování se strojem času – Římané
- Vyjmenovaná slova po B, F, L, M, P, S, Z. Procvičování doplňování i,í/y,ý.
- Vyjmenovaná slova po V – řada slov a příbuzná slova.
- Skloňování podstatných jmen, časování sloves.
- Slovní druhy – přídavná jména, zájmena, číslovky, předložky – rozpoznávání v textu.
- Společné čtení – Dočítáme knihu Harry Potter.
-

Sčítání a odčítání v oboru do 1000 zpaměti i písemně.
Násobení a dělení jednociferného čísla dvojciferným číslem mimo obor násobilek.
Dělení dvojciferného čísla jednociferným se zbytkem.
Obvod a obsah geom. tvarů čtverce, obdélníku a mnohoúhelníku ve čtvercové síti.

-

Hlavní město ČR Praha – Pražský hrad – národní kulturní památka - plán hradu a okolí, budovy
hradu, názvy budov, sálů a jejich historie, pověsti ...
Člověk a jeho tělo – kostra, svaly, vnitřní orgány

-

- Mother´s day
- Unit 8 – I like surfing! I don´t like… Do you like … ? Sports, hobby, …
Aj
- Opakování probrané látky a slovní zásoby. Průběžné kontrolní testy.
- Časování sloves TO HAVE, TO BE, TO LIKE.
*Příprava kostýmů na vystoupení na jarmark – Římané – letos na téma Putování se strojem času.
*Příprava zboží do našeho stánku. Prosím nápadité rodiče třeťáčků o zajištění zboží k prodávání ve
Domácí
stánku a zároveň obětavé maminky o případnou pomoc s prodejem zboží a s obstaráváním stánku. O
úkoly
výši výdělku i jeho využití Vás budeme s dětmi informovat.
Pěkný květen přeje Věra Mužáková
¨
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