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Český jazyk Hláska a písmeno U, I – Živá abeceda str. 47-52. Uvolňovací cviky str. 24-26.
TV vysílání 5.11.: Naše republika – vrátíme se ještě k projektovým dnům, za úkol bude jakýkoli obrázek týkající se toho, co se dělo či co
se dozvěděli, lze pokusit se o portrét TGM, znak, mapu…
TV vysílání 12.11.: Nový kabátek pro moji oblíbenou knížku – jak by vypadala titulní strana mé oblíbené knížky podle mě, jak si ji 
představuji já + návrh obálky musí obsahovat i název knihy (popř. autora).

Matematika Krokujeme dozadu. Opakování a procvičování. - Matematika str. 41-43.
Psaní číslic 0-6 – „písanka“ zezadu, Matematika str. 65-66.

Náš svět Svatý Martin. Péče o zuby.

Anglický jazyk Lidské tělo budeme dál opakovat, začneme téma zvířata – Animals.
Píseň na lidské tělo Head, shoulders: https://www.youtube.com/watch?v=D3Vpnkwjblc&t=11s.

Informace pro 
rodiče

          Milí rodiče,
     v pondělí 5.11. budeme během dne péct martinské perníky na páteční slavnost. Péct půjdeme do nové cvičné kuchyňky, popř. 
budeme vykrajovat a chystat na plechy ve třídě. Pokud budou moci děti na tento den vzít do třídy váleček a vykrajovátko srdíčka, 
popř. silikonový vál, budeme velice rádi. Budeme se snažit, aby si je každý hlídal, pokud možno je pro jistotu označte (lihovým fixem 
apod.)
     Ve středu 7.11. si napíšeme první čtvrtletní písemnou práci z českého jazyka a ve čtvrtek 8.11. z matematiky.
     V pátek 9.11. proběhne první lekce „Zdravých zubů“. Paní lektorka prosí, aby si každé dítě přineslo bílé tričko (starší nevadí).
     V pátek 9.11. vás všechny zveme na tradiční Svatomartinský lampionový průvod. Začátek je v 17:00 u MŠ Krteček, dojde se 
na školní hřiště, kam v 17:20 přijede Martin na bílém koni. Zde se také budou rozdávat připravené perníčky. Lampion je potřeba mít 
s sebou, popř. bude možné vyrobit si jej v družině na dílničce od 15:00 (v tom případě na dílničku donést srolovanou drátěnku, 
zavařovací sklenici 0,7 l a drátek na rukojeť!).
                             Děkuji a přeji příjemné sváteční i všední dny!
                                                                                                               Hana Trtílková

https://www.youtube.com/watch?v=D3Vpnkwjblc&t=11s

