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Český jazyk Předložky a předpony – učebnice str. 19-21, pracovní sešit str. 15-17. Diktát podle nového pracovního sešitu – str. 15, cv. 2. 
Úkol do TV vysílání 27.11.: Přemyslovský rod (napsat asi 5-8 vět o některém z Přemyslovců – podle nalezených informací na internetu, v učebnici, 
popř. Encyklopedii či knize, zapůjčené v knihovně či doma) + ilustrace.

Matematika Rovinné útvary – UČ str. 29-31, PS str. 18-20.

Náš svět Vznik českého státu, vláda přemyslovských knížat – VL červená str. 16-17, PS str. 11. Živočichové – PŘ str. 17-18, PS str. 10.

Anglický jazyk LAU - Dokončení lekce 2, čísla do 100 a srovnání věků, moje rodina a povídání o ní.  
KOL – Číslovky 1-100. 21.11. test na učivo první lekce - anglickou abecedu a opakování slovní zásoby.
SRB – Family. Stále se můžete připojit k online procvičování slovíček na linku https://www.memrise.com/group/204007/.

Informace pro 
rodiče

               Milí rodiče,
     blíží se adventní dílničky a rozsvěcení vánočního stromu spojené s jarmarkem. Letos bude vánoční strom před školou, proto budou tyto akce 
spojeny v jednu. Vše proběhne v pátek 1.12., dílničky budou otevřeny od 15:00 do 17:45 a můžete si přijít vytvořit malé i větší drobnosti. Vstup 
pro děti možný pouze s dospělým doprovodem a maximálně na 3 dílničky. Je potřeba se předem zapsat na seznamy u školního vchodu a zároveň 
přinést podepsanou návratku od rodičů. V 18:00 započne venkovní program pod vánočním stromem.
…..Na jarmark, který bude probíhat během dílniček, jsme zvolili opět balíčky se sušeným ovocem. Minulý rok se setkaly s velkým ohlasem jak u 
kupců, tak u malých tvůrců :-). Děti už se těší, že budeme zas sušit zdravé mlsky. A já mám na Vás tudíž stejnou prosbu jako loni – ovoce budeme 
chystat během tohoto týdne (postupně od pondělí do čtvrtka) v centrech aktivit, děti mají za úkol si donést nějaké ovoce (jablka, hrušky, blumy, 
banány…) nebo i kompoty či mražené ovoce, popřípadě nějaké ořechy pro zpestření balíčků. Letos se moc neurodilo, každý donese, co bude moci,
někdo víc, někdo méně…
     V souvislosti s blížícími se Vánoci chtějí děti udělat tzv. tombolu, kterou si zavedly zřejmě už v předchozích ročnících. Není to povinné, kdo chce,
může donést drobný univerzální dárek (popřípadě na něj poznačit, zda jde o dívčí či chlapecký dárek). Poslední den před Vánoci si každý, kdo dárek
donese, bude moci nějaký z tomboly vybrat. Cenově myslím, že by stačilo tak za 50-100 Kč. Pokud si budou kamarádi chtít dávat dárky i mezi 
sebou konkrétně, ty můžou donést také, ale označit jménem obdarovaného.
…..Naše škola se zapojila do akce Krabice od bot – bližší informace najdete na www.krabiceodbot.cz. Ve stručnosti jde o to, že prázdnou krabici 
od bot naplní děti dárky (můžou být i použité, ale aby byly zánovní a obdarované tak mohly potěšit ). Věk a pohlaví dítěte (sbíráme 
pro děti od 0 do 17 let) je třeba vyznačit na krabici zvenku a štítek dobře připevnit. Až krabici s dětmi zabalíte, donesou ji  do 1.12. 
do školy do sedmé třídy, odkud ji pak dopraví na sběrné místo. Ze sběrných míst pak před Vánocemi organizátoři zajistí převoz krabic do 
předem vytipovaných míst, kde místní instituce uspořádají vhodný způsob jejich předání. Někde půjde přímo o tzv. sociálně 

https://www.memrise.com/group/204007/
http://www.krabiceodbot.cz/


vyloučené lokality, jinde bude distribuce mířit k chudším rodinám, které žijí mezi ostatními.  Záštitu projektu poskytují Diakonie ČCE 
a Československá církev evangelická. 
     Ve čtvrtek 23.11. budeme mít besedu s režisérem animovaného večerníčku Krysáci (beseda v některých třídách proběhla už loni a byla 
úspěšná, a vzhledem k tomu, že děti velmi zaujalo animování a chtěli bychom letos zkusit „další level“ :-), bude se jim to jistě líbit). Vybírá se 40,- 
Kč na vstupné.
     V úterý 28.11. bude „sportovní den“ v režii osmáků. Pro první stupeň mají připravený program na první dvě vyučovací hodiny.
                     Děkuji všem za spolupráci!
                                                                          Hana Trtílková


