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4. B 

11. 12 - 15. 12. 2017 

Předložky v,ve, předpony ob-,o-,v-. Psaní skupin bě/bje, vě/vje,pě. Vyjmenovaná slova - opakování. Uč. po str. 25, PS po stranu 20, diktát , pro 

zájemce online procvičování: http://cestina.hrou.cz/c/vyjmenovana-slova. INFO: Děti si mají samostatně provádět opravy diktátů.

TV vysílání: Moje  oblíbené vánoční cukroví (popis pracovního postupu), vysílá skupina DTV1

Matematika 
Rovinné útvary, Zlomky. PS str. po str. 23, uč. po str. 35, desetiminutovka - přednost početních operací. Děti mají mít pomůcky na rýsování, tj. 

kružítko, 30 cm dlouhé pravítko, velký trojúhelník, tužku č. 3, také by měly mít ořezávátko a gumu. Možné online procvičování: 

https://www.matika.in/cs/

Náš svět Historické pověsti, Závěrečné opakování - České země v pravěku , hodnocení

LAU – budeme pokračovat v lekci 3, učit se hodiny a objednávat jídlo v restauraci

KOL – Food and shopping, čtvrtek - test lekce 2 - rodina, číslovky 1 - 100
RS – Rodina, porovnávání věků, vyprávím o své rodině
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 úterý 12. 12. proběhne v čase 10:30 - 10:45  zdravá svačinka, kterou pro nás nachystají žáci osmé třídy. Děti se budou moci za pouhou 

desetikorunu kvalitně a výživně nasvačit. K výběru bude několik pomazánek, které děti všechny ochutnají, a posléze si jednu vyberou ke svačině. 

Akce není povinná.

Prosím, věnujte pozornost změně jízdních řádů autobusů, a to od pondělí 11. 12.

Prosím, aby si děti na pondělí donesly nejméně 6 celých půlek skořápek od vlašských ořechů - budeme je barvit a vyrábět z nich ozdoby na 

stromeček, který už zdobí naši třídu.

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

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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