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Informace 

 

 Vážení rodiče,  
do konce školního roku je ještě daleko, ale již nyní máme v plánu pevně zakotvené dvě 
významné akce. 
Ve čtvrtek 11. 5. pojedeme do Prahy, čeká nás tam projektový den na téma Vyšehrad.  
V týdnu od 22. 5. pojedeme na pobyt v přírodě. Od pondělí do pátku strávíme v obci Malá 
Skála, kde budeme ubytovaní v penzionu Neco – stránky penzionu. Veškeré podrobnosti 
dodám včas. V penzionu musím zaplatit 50 % z částky jako zálohu, proto vás všechny prosím 
o zaslání 725,- Kč jako zálohu na pobyt. Přijaté peníze obratem potvrdím do ŽK. Prosím 
nejpozději do pondělí 20. 3.  
Děkuji.  

Akce, 
pomůcky 

 

o 10. 3. – Naivní divadlo – O Raškovi – vstupné 50,- Kč, s sebou do školy Čj, M, penál, 
svačinu, pití, 2 jízdenky na tramvaj 

o 7. 3. + 21. 3. – dílna čtení – nikdo nezapomene přinést svou knihu 
o 31. 3. – rodičovské suplování – zájemci z řad rodičů, prarodičů, vzdálenějších příbuzných, 

máte-li zajímavou práci, zajímavého koníčka, jste vítáni. V minulých letech se akce velmi 
osvědčila.  

Učivo:   
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 Vzory podstatných jmen rodu středního, ženského a mužského, doplňování koncovek 
i/y, řádné zdůvodnění 

 Stálé opakování a cvičení veškerého probraného učiva – vyjmenovaná slova, druhy slov + 
určování kategorií podstatných jmen a sloves, stavba slova – psaní předpon x předložek – 
slabiky bě – bje, vě – vje, věta jednoduchá x souvětí 

 Slovesa – časování sloves v čase minulém, přítomném, budoucím, složené slovesné tvary – 
jednoduché slovesné tvary… 
 

 Pamětné a písemné počítání v oboru čísel do 1 000 000 

 Počítání se závorkami 

 Násobení a dělení deseti, stem, tisícem (např. 125 . 100 = …, 180 000 : 600 = …) 

 Obvod a obsah rovinných obrazců 
 

 Ekosystém „na poli“ – rostliny a živočichové, jejich znaky 

 Dopravní výchova – pravidla silničního provozu, dopravní značky, křižovatky, zkušební testy 
 

 

 Nejstarší české dějiny  

 Staré pověsti – videa na youtube 

 Přemyslovci na našem trůnu – knížata, první králové 
 

 Unit 5 – Magic or illusions – opakování měsíců, popis člověka, stupňování přídavných jmen 
Průběžné opakování nepravidelných slvoes, slovní zásoby, starších gramatických jevů, 
zejména časů. V Unit 6 se budeme učit o zvířatech, čím se živí, kde žijí. V gramatice 
trénujeme otázky a zápory s pomocným slovesem „do“. 

Domácí 
úkoly  

o Děti si všechny důležité termíny akcí přepíší do svého diáře.  

AD 

http://www.penzionneco.cz/cz/
https://www.youtube.com/watch?v=eWf7W0KiLtY&list=PLH9NeXn5Mju0Jd4R2BgLKS0TDUHEBZXgI

