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4. B 

4. 12 - 8. 12. 2017 

Předložky a předpony , slova spisovná a nespisovná, uč. po str. 21, PS po stranu 16, diktát, pro zájemce online procvičování: 

http://cestina.hrou.cz/c/vyjmenovana-slova

TV vysílání: Moje  oblíbené vánoční cukroví (popis pracovního postupu), vysílá skupina DTV2

Matematika 
Rovinné útvary. PS str. 18 - 20, uč. str. 28 - 31, desetiminutovka - přednost početních operací. Děti mají mít pomůcky na rýsování, tj. kružítko, 30 

cm pravítko, velký trojúhelník, tužku č. 3, také by měly mít ořezávátko a gumu. Možné online procvičování: https://www.matika.in/cs/

Náš svět Příchod Slovanů, kupec Sámo uč. str. po str. 10, PS po str. 8

LAU – začneme lekci 3, budeme povídat o jídle, odkaz na online procvičování: https://www.memrise.com/group/221319/

KOL – Rozhovor v časopise
RS – Rodina, čísla, porovnávání lidí
Stále se můžete připojit na online procvičování slovíček: https://www.memrise.com/group/204007/
Milí rodiče, 

Pro výběr vhodného knižního titulu pro vaše dítě můžete navštívit stránky projektu Čtení pomáhá. Najdete zde seznam kvalitních publikací pro 

děti, a ještě po jejím přečtení pomůžete dobré věci. Odkaz: http://www.ctenipomaha.cz/cs/knihy/knihy-pro-1-5-tridu?offset=5

V pondělí 4. 12. dostanou děti vysvědčení z plaveckého výcviku.

V úterý 5. 12. nás v 1. hodině čeká Čertovský šplh. Reprezentovat budou vybrané děti ze třídy. Dále bude probíhat vyučování podle

rozvrhu.

Žádáme Vás o platbu příspěvku Klubu přátel školy Kamarád ve výši 150,- Kč na rodinu, kterou prosím proveďte během měsíce listopadu 

prostřednictvím dětí u třídního učitele. Pokud jste již přispěli, děkujeme.

Prosím, sledujte sebehodnocení vašich dětí v ŽD. Pod plánem je i místo pro váš podpis.

V úterý 12. 12. proběhne ve škole Zdravá svačinka. Podrobnější info doplním později.

V pátek 22.12. bude ve třídě probíhat vánoční besídka. Prosím, aby děti donesly 1 zabalený neoznačený dárek v ceně cca 50 - 100 Kč. Také si 

mohou přinést dárky pro své kamarády. Další informace budou upřesněny.

Pěkný týden přejí paní učitelky Romana a Marta :) 
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