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    26.11. - 30.11.

ČESKÝ JAZYK Vyjmenovaná slova po B, PS str. 31-33

MATEMATIKA Písemné odčítání s přechodem desítky, přednost operací. Uč.str. 33-35, PS str. 26

NÁŠ SVĚT Povolání

TÝDENNÍ PLÁN

ANGLICKÝ JAZYK 

Skupina 1 – Mgr. Radovan Kolbaba: Jídlo

uč. s. 24, 25, prac. sešit s. 28, 29, 30

Skupina 2 – Mgr. Martina Laušmanová: začínáme 4. lekci - jídlo 
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V českém jazyce se budeme několik následujících měsíců učit vyjmenovaná slova. Děti, které mají zakoupenou pomůcku, si ji mohou nosit do školy.

S přáním krásného konce podzimu Kateřiny Klímová a Kazíková

V pátek 30.11. bude psát skupina pana učitele Kolbaby test Unit 3 - písemné zkoušení na čísla 1-29, hračky, pokyny a orientaci v jednoduchém textu.

Výrobky na vánoční jarmark jsme úspěšně dokončili. Děti si je mohou přednostně odkoupit, pokud budou chtít, a využít je jako dáreček pod stromeček 

pro členy rodiny. Cena je 35,-/kus.

Následující týden se budeme v centrech aktivit i nadále zabývat povoláními. Děti si vyzkouší různá povolání na vlastní kůži. Chtěli bychom vás poprosit, 

aby si děti přinesly v pondělí 1ks zeleniny (např. okurek, rajče, papriku, mrkev apod.) a vaničku tvarohu nebo žervé.

Čtenářská dílna bude probíhat v úterý. S sebou knihu, kterou děti doma právě čtou.

Televizní vysílání – budeme vysílat v pátek 30.11. Téma: Dopis pro Ježíška. Děti napíší 6-7 vět psacím písmem (prosím, udělejte jim do sešitu tužkou 

linky) a namalují nebo nalepí obrázek.

Děkuji všem rodičům i dětem, kteří se zúčastnili třídních schůzek. Ráda jsem vás viděla a mluvila s vámi! 

Pro procvičování vyjmenovaných slov doporučuji např. www.mojecestina.cz/vyjmenovana-slova, http://www.vyrostu.cz/Hry/český jazyk, 

www.skolakov.eu a další.

V pátek 30.11. si vás dovolujeme srdečně pozvat na adventní dílničky a jarmark spojený s rozsvěcením vánočního stromu v Deblíně. Začátek dílniček 

je v 15.00, strom rozsvítíme společně s dětmi ze školek v 18.00 před naší školou. Těšíme se na vás. Bližší informace najdete v Edookitu. 

V úterý 27.11. bude psát skupina paní učitelky Laušmanové test ze 3. lekce.

Informace pro rodiče:
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