
13. TÝDENNÍ PLÁN  

 26. 11. - 30. 11.                       

ČESKÝ JAZYK
Slovní druhy prac. seš. 34 – 36. Vyjmenovaná slova. 
Prosím o pamětnou znalost vyjmenovaných slov – řada dětí zapomněla.

ANGLICKÝ
JAZYK

1.skupina Mgr. Martina Laušmanová

Dokončení tématu jídlo. Projekt: Co jím během dne?

2. skupina Mgr. Radovan Kolbaba
Téma: Healthy food
Umím: Rozeznat zdravé a nezdravé jídlo v angličtině

28. 11. - On the clock test - Písemné zkoušení na určování času v angličtině (celá a půl).

3. skupina Brigita Rozbořilová
A day at the ZOO. Učíme se pojmenovat a popsat zvířátka v ZOO.  

MATEMATIKA Dělení jednomístným číslem – procvičování doma i ve škole. Celá čísla prac. seš. st. 28 - 32

NÁŠ SVĚT Přírodověda – Živočichové učeb. st. 17 - 20
Vlastivěda (modrá) – Mapy a plány – orientace podle mapy

Informace pro 
rodiče

Procvičování vyjmenovaných slov – doma i ve škole.
28. 11.
písemné opakování AJ – p. u. Kolbaba
29. 11.
Čtenářská dílna – knihy s sebou
30. 11.
Televizní vysílání: Upoutávka na film, divadelní představení, výstavu … (může jít o kusy starší, které děti navštívily již dříve) + Plakát na tuto akci.

Odevzdání čtenářského listu o přečtené knize.

Poslední lekce plaveckého výcviku. Děti obdrží „mokré vysvědčení“. První dvě hodiny se budeme učit – s sebou Televizní vysílání, pouzdro a ŽD. Odjezd v 
10.15 do Kuřimi. Návrat cca 12.50 do školy. Následuje oběd. S sebou: plavky, ručník, koupací čepice, obuv do sprchy – vše v batohu.



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 (na dílny je nutná elektronická přihláška - více edookit). Strom rozsvítíme společně s dětmi v 18.00 před  školou.  Bližší informace 
najdete v Edookitu. 

Třídní schůzky (žák – rodič – pedagog) budou probíhat od úterý 27. 11. a následně v týdnu od 3. 12. (pondělí, úterý a čtvrtek). Prosím, o zapsání  jména přímo
do tabulky k termínu, který se vám hodí. Děkuji.

Klidný konec listopadu přejí Eva Bartesová, Michaela Pokorná a Adéla Kratochvílová


