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Informace 

 

Vážení rodiče,  

s dětmi budeme při vyučování více pracovat s tablety. Budeme je využívat nejen při samotném 

vzdělávání, ale i při psaní testů a desetiminutovek. Už jsem i vymyslel způsob, jak Vám výsledky 

Vašeho dítěte v případě takového elektronického testu umožníme k nahlédnutí. Více podrobností a 

praktickou ukázku si pro Vás nechám na kavárnu o matematice prof. Hejného, o kterou jste na 

schůzkách projevili zájem.  

Všem dětem naší třídy v nejbližších dnech zřídíme školní účet na Googlu. Děti mohou účet využívat 

jako e-mailovou schránku, zároveň budeme při práci s tablety využívat některých možností, které 

nám Google ve svých aplikacích nabízí.  

 

 26. 10. – 27. 10. – podzimní prázdniny 

 28. 10. – státní svátek 

 Platba příspěvku SRPDŠ – do konce října prosím uhradit částku 500,- Kč (v případě, že rodiče 
mají ve škole dvě a více dětí, platí nejmladší dítě 500,- Kč, každé starší 300,- Kč) 

Akce, 
pomůcky 

 

o 6. 10. – iQLANDIA – sraz v 8:05 v šatně, návrat během dopoledne, s sebou do školy 
2 jízdenky na MHD, penál, Čj, Př, svačinu a pití, 60 Kč vstupné uhradím z peněz z jarmarku 

o 11. 10. + 25. 10. – dílny čtení – každý čte svoji vlastní knihu, nikdo si ji nezapomene přinést 
do školy!!! 

Učivo:   
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 Druhy slov  

 Stavba slova 

 Předpony a předložky 

 Vyjmenovaná slova 

 Popis věci a prostředí 

 Čtení v Čítance do str. 57 
 

 Porovnávání čísel v oboru do 10 000 

 Zaokrouhlování čísel do 10 000 

 Pamětné i písemné počítání v oboru do 10 000 

 Vzájemná poloha dvou přímek 

 Počítání v prostředích prof. Hejného 
 

 Opakovací test – ekologie, potravní řetězce, fotosyntéza 

 Ekosystém les 
 

 Opakovací test - vesmír 

 Česká republika – domov můj 
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Aj  Unit 1- dokončení. (Volnočasové aktivity. Co teď děláš, Co rád děláš, V čem jsi dobrý) . 
Kontrolní test Unit 1. 
Unit 2 – Město a venkov, Nakupování. Kolik věci stojí? Čtení textů, průběžné kontrolní 
testy.  

Domácí 
úkoly  

o Děti si všechny důležité termíny přepíší do svého diáře.  
o Každý si zvolil vlastní způsob zaznamenávání domácích úkolů – úkolníček, diář, lepítka, 

označení v sešitě.  
o Nezapomeňte prosím do ŽK zapsat každou absenci dítěte. 
o Někdo stále nemá obalené sešity. 

 

Začátek školního roku proběhl hladce. Děkuji všem rodičům za pomoc.  

AD 


