
 

 

INFORMACE: 

• Děti dostaly domů černé desky HODNOCENÍ a diktátový 

sešit. Koukněte a podepište. 

• Blíží se konec školního roku – pokud byste chtěli přijít něco 

konzultovat, ozvěte se. Můžete samozřejmě kdykoliv – jak se 

domluvíme. Ale tento týden budu mít konzultační 

odpoledne ve středu 24. 5., tak mi napište a navrhněte čas, 

pokud byste potřebovali něco probrat. 

• ÚTERÝ 23. 5. – snad už konečně Atletická olympiáda – sejdeme 

se ráno ve třídě. S sebou do batůžku: pití, svačinu, klíče a čip. 

Můžete si vzít i své švihadlo a něco na sezení venku. Na sobě 

sportovní oblečení a obuv – podle počasí. Končíme okolo 12. 

hodiny a postupně půjdeme všechny třídy na oběd. Přesný 

čas se nedá určit. Pak do družiny nebo domů. 

 

• PONDĚLÍ 29.5. – Poslední sběr papíru (7:30 – 7:50) 

• PÁTEK 2. 6. – Ředitelské volno (školení pedagogů)  

• TŘÍDNÍ VÝLET LIPNO – 6. – 7. ČERVNA 
 

• DOUČOVÁNÍ: Úterý 13:00 -13:25 - český jazyk, 13:25 – 13:50 – matematika 

• Školní knihovna - pondělí 13:00 - 14:00 a čtvrtek 14:00 - 15:00 

 

 
 

U Č I V O 

ČESKÝ JAZYK 

Vyjmenovaná slova po Z, B, L, M, P, S a V. Opakování 
podstatných jmen (rod, číslo). 
Pracovní sešit II.: 30 
Pětiminutovky: 40 - 41 
Čtení: Vlastí kniha, čtenářské lekce 

ANGLICKÝ 
JAZYK 

p. uč. Forstová: 
Unit 4 – test 
Unit 5 – The Beach 
Učebnice: str. 42, 43       PS: 38          

p. uč. Veselá: 
Lekce 5 – slovní zásoba „Na pláži“ 
Písničky L5 

MATEMATIKA 

Počítání do 1000. Indické a písemné násobení. Rýsování 
– přímka, úsečka, kružnice. Počítání se závorkou.  
Učebnice – str. 62 - 63 
Pracovní sešit II. díl – 90 – 95 (různé úlohy) 

ČJS Rostliny. Stavba těla bylin a stromů (části rostliny). 

DOMÁCÍ ÚKOLY 

✓ Český jazyk – Pětiminutovky str.42 (pracuj pozorně, budu 

z této strany vybírat slova do diktátu). 

✓ Matematika – nalepeno v pracovním sešitě. 

 

Středa – testík na PÍSEMNÉ počítání (to je pod sebe +, -, .) a na 

rýsování (úsečka, kružnice) – podobné jako DÚ z matiky. 

Čtvrtek – test na vyjmenovaná slova – máš minulý test 

v deskách, tak koukni a trénuj, co ti nejde. 

Angličtina p. uč. Forstové: 
- Ústně i písemně – opakování slov a vět na test Unit 4 

Angličtina p. uč. Veselé: 
-  


