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•
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Informace

Akce,
pomůcky

Učivo:

červen 2019

•

k 10. 6. ukončení zájmových kroužků
24. – 26. 6. – vracení učebnic – děti mají za úkol vygumovat a průhlednou izolepou slepit
potrhané stránky v učebnicích
24. 06. – děti si odnesou domů věci na Tv
Na pomůcky do 4. třídy vybíráme částku 1.200,- Kč do půlky června – máte možnost
hotově doručit po dětech nebo poslat přímo na účet třídy číslo 1832067018/3030 (Do
zprávy pro příjemce uveďte prosím jméno dítěte) – o přijetí peněz na účet informuji
písemně na poslední stránce žákovské knížky.
Čipy a klíčky si děti nechávají přes prázdniny

•
•
•

21. 6. – závěrečná pedagogická rada
28. 6. – slavnostní rozdání vysvědčení – vyučování končí v 8:55 hod.
29. 6. – 1. 9. – hlavní prázdniny

•
•

V termínu od 13. – 20. 6. budou zadávány opakovací písemné práce z ČJ, M, PRV.
 Opakování a cvičení všech řad vyjmenovaných slov
 Druhy slov – slovní druhy ohebné, neohebné
 druhy zájmen, dělení číslovek, příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce
 poznávání všech druhů slov v textu
 Věta jednoduchá – podmět, přísudek
 Souvětí – počet větných celků v souvětí, spojování vět

Čj

 Pamětné sčítání a odčítání v oboru čísel do 1 000 s přechodem
 Písemné sčítání a odčítání v oboru do 1 000 pod sebou s přechodem + zkouška
 Násobení a dělení zpaměti – malá i velká násobilka
 Písemné násobení pod sebou, indické násobení pod sebou
 Dělení dvojciferného čísla jednociferným, dělení se zbytkem (např. 85 : 5 = __, 68 : 3 = __)
 Písemné dělení (např. 986 : 4 = ______)

M

Prv

 Živočichové – dělení živočichů, životní prostředí, části těla, dýchání, …

Aj

• Unit 8 + 9
• Závěrečné opakování
Děkuji za celoroční spolupráci, váš čas a energii. Přeji příjemně strávené dovolené.
AD

Krátké
zprávy
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