
TÝDENNÍ PLÁN 16
18. – 22.12. 2017

Český jazyk Vyjmenovaná slova – učebnice str. 29-30, pracovní sešit str. 24-25. Stavba věty jednoduché – loňský pracovní sešit str. 42. 
Diktát – vyjmenovaná slova po L (cv. 5 na str. 24 v novém pracovním sešitě).
Úkol do TV vysílání tentokrát není – jen užít si Vánoce a odpočinout si. :-)

Matematika Dělení jednomístným číslem – UČ str. 38-39, PS str. 25-26.
Desetiminutovka na písemné dělení jednocinerným číslem. 

Náš svět Vznik českého království – VL červená str. 21-23, PS str. 13. (Zima – PŘ str. 78-79, PS str. 42.) 

Anglický jazyk LAU - Vánoce - Christmas. Procvičování slovíček na odkazu https://wwwwww.memrise.com/grroup/221319/.
KOL – Vánoce - Christmas. 19.12. - přesunuté písemné zkoušení učiva 2. lekce (rodina, čísla 1-100). 
SRB - Opakování lekce 2, test. Online procvičování slovíček: https://wwwwww.memrise.com/grroup/204007/.

Informace pro 
rodiče

               Milí rodiče,
     v pondělí 18.12. má naše třída objednaný progrram na týmovou spolupráci Dobrodružná cesta. Proběhnout by měl během prvních dvou hodin, 
pak mají mít děti s sebou český jazyk a vlastivědu. Poslední dvě hodiny budeme tisknout linoryty, prosím, ať mají všichni pracovní oblečení (starou
košili, zástěru apod.) - v případě ušpinění tiskařská barva nepůjde z oblečení vyprat!!!
     Ve čtvrtek 21.12. přijede paní sklářka, děti si s ní ozdobí skleněnou baňku.
     V pátek 22.12. budou besídky ve třídách. Uděláme si nadílku pod stromečkem (rozdá se tzv. „tombola“ a případně i další dárky, které si děti 
budou chtt vzájemně podarovat), pokud máte napečeno a budete moci dát pár kousků cukroví na dotvoření vánoční nálady, bude to příjemné. 
Náplánováno mám tvoření a nějaké vánoční úkoly, určitě budou chtt pustit nějakou pohádku. Tento den má celá škola o něco zkrácené vyučování 
– naše třída půjde na oběd v 11:50, pustit ze školy pak budu moci všechny (obědové i neobědové) ve 12:00.
     Stále zvažuji ještě zimní vycházku ven – v úterý nebo spíše ve středu. Ovšem počasí nemá být moc příjemné a zdá se mi, že je dost dět 
nachlazených, takže ještě uvidíme.
     Ještě v souvislosti s končícím rokem prosím, jestli by si děti po Vánocích pak donesly starý stojací kalendář, pokud mají tu možnost (někdo je 
doma nepoužíváte, někdo jich zas i od babiček nasbírá víc kousků a může někomu darovat). Nezáleží na tom, z jakého je roku nebo že jsou v něm 
nějaké poznámky. Budeme z něj časem do češtiny vyrábět pomůcku.
                     Děkuji všem a přeji klidný advent!
                                                                          Hana Trtlková
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