
 

MD – 26. týden    6. - 12. 3. 2023 

Organizační záležitosti: 
 

- Dne 7.3.2023 pojedeme do Zlína na hudební koncert. Pojedeme autobusem od školy. Sraz 
v 7.25 hod. na parkovišti u vchodu do tělocvičny. V 7.30 hod. odjíždíme. Děti budou 
potřebovat vhodné oblečení, případně svačinu a pití do autobusu. Vrátíme se okolo 11.00 
hod., poté budeme pokračovat ve výuce. 

- Posílám k nahlédnutí testy z ČJ a ČASU, v pondělí prosím o jejich navrácení zpět do školy. 
- Diakonie Broumov - v příloze posílám plakát o akci žákovského parlamentu. 
- Děti budou do tělesné výchovy potřebovat švihadlo. Správnou délku švihadla najdete na 

stránce https://www.svihej.cz/blog/spravne-nastaveni-delky-svihadla/ 
Budeme psát: 
Diktát – vzory rodu středního a ženského 
Pětiminutovka – početní řetízky  
  
4. ročník: 
ČJ - Ověření znalostí  -vyjmenovaná slova 
VL -Písemné opakování - stavební slohy (románský - rotunda, gotický - katedrála, renesanční - domy, 
zámky), Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci, Habsburkové). Z každého panovnického rodu vybrat 
jednoho krále a napsat co o něm víš. 
M – dělení (pamětné dělení, dělení se zbytkem, dělení 10, 100, 1000…, písemné dělení 
jednociferným dělitelem). 
 
5. ročník: 
ČJ - Ověření znalostí – vzory rodu ženského. 
Prezentace – děti pracují na prezentaci o vybraném onemocnění.  
M – dělení (pamětné dělení, dělení se zbytkem, dělení 10, 100, 1000…, písemné dělení 
jednociferným a dvojciferným dělitelem). 
 
Angličtina:  

4.ročník: WILD ANIMALS - slovíčka + rozhovory: Has it got(red wings)? Yes, it has. No, it hasn´t. 
Procvičuj nová slovíčka. 

5.ročník: Unit 3A - popis průběhu dne. Procvičuj slovíčka 3A 
 
ÚKOLY:  
 
 

 Další  sdělení:  

 

Podpis rodičů: 



 

Milí rodiče, 

Žákovský parlament naší školy se účastní charitativní sbírky Diakonie Broumov pro lidi v 
nouzi. Velmi Vás tímto prosíme o zapojení do této akce. 

Pokud se rozhodnete přispět do této sbírky, můžou děti darované věci nosit v igelitových 
obalech do svých tříd. Darované věci budou odnášeny na odběrové místo v kotelně naší 
školy. Pokud chcete darovat větší množství a děti nebudou schopny věci přinést – nechejte 
je v učitelském vchodu školy. Všechny věci budou odvezeny charitou v týdnu 27.3. - 31.3. 

Všem děkujeme za pomoc. 

Žákovský parlament Základní školy Za Alejí. 

SEZNAM VĚCÍ, kterými můžete přispět do sbírky: 

Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) 

Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony Látky (minimálně 1m2 , prosíme, 
nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 

Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené do krabic 

Péřové přikrývky, polštáře a deky, peří 

Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou) 

Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti bez poškození (dekorace, bižuterie ...) 

Hračky – nepoškozené a kompletní 

Menší elektrospotřebiče i poškozené 

Hygienické potřeby, drogistické zboží 

Časopisy, noviny, knihy 

Prosíme, aby vše co darujete, bylo funkční. To znamená především funkční zipy u bund, 
mikin a ostatních oděvů, funkční zipy a kolečka u kufrů, tašek a batohů. 

VĚCI, KTERÉ DO TÉTO SBÍRKY NEPATŘÍ: ledničky, televize, počítače, matrace, 
koberce – z ekologických důvodů nábytek znečištěný a vlhký textil 

PROSÍME VŠE ZABALENÉ V IGELITOVÝCH OBALECH, NÁDOBÍ V KRABICÍCH 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


