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Český jazyk Seznámení s malými písmeny – Živá abeceda str. 56. Uvolňovací cviky str. 28-29.
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).
TV vysílání 19.11.: Jak vypadá Kazizub – darebný malinký skřítek, který nám kazí zuby (lze opět doplnit alespoň nadpisem, popřípadě dalšími 
popiskami částí těla, příběhem…).

Matematika Co už umíme? Počítáme do 9 a 10, rozdělujeme. - Matematika str. 44-47.
Psaní číslic 0-6 – „písanka“ zezadu, Matematika str. 65-66.

Náš svět Uctění památky válečných veteránů. 17. listopad. Stromy listnaté a jehličnaté, změny v přírodě na podzim.

Anglický jazyk Zvířata – Animals.
Píseň na lidské tělo Head, shoulders: https://www.youtube.com/watch?v=D3Vpnkwjblc&t=11s.

Informace pro 
rodiče

          Milí rodiče,
     v pondělí 12.11. hned první hodinu půjdeme s deváťáky vzpomenout Den válečných veteránů – položit na pomník v Deblíně věnec s trikolórou.
     Podle počasí (upřesnili bychom si v úterý nebo ve středu) bychom ve čtvrtek 15.11. udělali další výpravu do lesa za Rozekvítkem. Vybavení jako 
vždy – batůžek se svačinou a pitím, vhodné oblečení, šátek, něco na psaní (stačí tužka).
     V týdnu 19.-23.11. proběhnou třídní schůzky. Nejedná se o hromadné schůzky, nýbrž o tzv." triády", kdy se schůzky účastní učitel, rodič a dítě. 
Prosím Vás tedy o sdělení, který termín by se Vám hodil (přesný počáteční čas schůzky). Vypisuji zde časové rozmezí, přičemž na jednotlivou 
schůzku je třeba počítat přibližně s 15 minutami:
Pondělí 19.11.   12:45 - 17:00
Úterý 20.11.   12:45 - 17:00
Čtvrtek 22.11.   13:30 - 15:00
Pátek 23.11.   12:45 - 17:00
Samozřejmě pokud se nehodí žádný termín v těchto časech, domluvíme se individuálně.
Pokusila jsem se domluvání schůzek tentokrát vyřešit založenou diskusí na Edookitu, zda to bude fungovat tak, že všichni rodiče uvidí, který čas je 
obsazený atd. - to se ukáže.
                             Děkuji a přeji příjemné sváteční i všední dny!
                                                                                                               Hana Trtílková
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