
 

 TÝDENNÍ PLÁN   

 Od 20. 11. – 24. 11. 2017                        

 

ČESKÝ JAZYK 

Vyjmenovaná slova po B – pracovní sešit (budeme intenzivně pracovat na tomto tématu i v prac. seš. 33 – 37) 

 

  Televizní vysílání. 

23. 11. (čtvrtek) 

Téma: Pohádka – dokončení příběhu.  

 Za dávných časů, kdy lidé ještě věřili na strašidla … 
30. 11. (čtvrtek) 

Téma: Popis – kamarád (popis kamaráda ze třídy – jak vypadá a jaké má vlastnosti). 

 

Alternativa - aktualita se zápisky v sešitě TV. 
 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

 

1. skupina Mgr. Martina Laušmanová 

4. lekce – jídlo (co mám a nemám rád/a) uděláme si projekt o jídle. Nákup. 

2. skupina Mgr. Radovan Kolbaba 

Téma: Food 

Umím: Pojmenuji některé druhy jídla 

 

3. skupina Mgr. Renata Novotná 

Unit 3, lesson 1:  

Sing the song: Playing with a car 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_03/singalong_unit03song?cc=cz&selLanguage=cs 

 

words: a car, a doll, a robot, a train, a lorry, a dinosaur 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_03/picturedictionary_03_01?cc=cz&selLanguage=cs 

 

Poslech příběhu, str 17  

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/stories_01/story_03?cc=cz&selLanguage=cs 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_03/singalong_unit03song?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_03/picturedictionary_03_01?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/stories_01/story_03?cc=cz&selLanguage=cs


MATEMATIKA Násobení má přednost před sčítáním – učeb. str. 32 - 33. Pracovní sešit po str. 30 

Prosím procvičujte pamětné násobení (malá násobilky). 

NÁŠ SVĚT  Zákony stanoví parlament (učeb. str. 22 – 25). Pravěk. 

Informace: 
Tento týden již bude probíhat Tělesná výchova s paní učitelkou Jandáskovou – prosím o cvičební úbor. 

Úterý 21. 11. 

CA - Pravěk  

Ve čtvrtek 23. 11. 

Televizní vysílání. 

Budeme mít besedu s režisérem animovaného večerníčku Krysáci (beseda v některých třídách proběhla, už loni a byla úspěšná). 

Prosím o uhrazení částky 40 Kč za vstupné (do 23. 11.). Děkuji. 

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. 

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 vyloučené lokality, jinde bude distribuce mířit k chudším 
rodinám, které žijí mezi ostatními. Záštitu projektu poskytují Diakonie ČCE a Československá církev evangelická.  

Klidný listopadový týden přeje Eva Bartesová a Jana Šnévajsová. 

 


