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    17.12. - 21.12.

ČESKÝ JAZYK Vyjmenovaná slova po B - procvičování

MATEMATIKA Písemné sčítání trojmístných čísel, zaokrouhlování. Uč.str. 41-42, PS str. 30-31

NÁŠ SVĚT Celoroční projekt. Návštěva lesa. Vánoce.

TÝDENNÍ PLÁN

ANGLICKÝ JAZYK 

Skupina 1 – Mgr. Radovan Kolbaba: Vánoce v anglicky mluvících zemích

Skupina 2 – Mgr. Martina Laušmanová: Christmas
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Informace pro rodiče:

Kateřiny Klímová a Kazíková 

Děkujeme tatínkovi Rebeky za kakaové boby. Tento týden nás čeká jejich sušení…

Televizní vysílání – v tomto týdnu nebude. Vysílat budeme až v pátek 4.12. Témata budou tentokrát dvě: Moje Vánoce nebo Novoroční přání 2019. 

Děti si mohou vybrat a napíší 6-7 vět psacím písmem (prosím, udělejte jim do sešitu tužkou linky) a namalují nebo nalepí obrázek.

Společně s kolektivem učitelů ZŠ Deblín vám přejeme překrásné Vánoce a do nového roku 2019 lžičku hrdosti, hrníček radosti, kotlík úspěchů, 

jezírko peněz, moře štěstí, oceán zdraví a celý vesmír lásky.  

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

www.skolakov.eu a další. Prosím o pravidelný trénink formou doplňovaček, diktátů nebo her. 

V pátek 21.12. bude ve třídě probíhat vánoční besídka. Vyučování končí 12.00 hod. Děti si přinesou: vánoční cukroví na ochutnání, dárečky pro 

kamarády (pokud chtěji), 1 neoznačený dáreček pro spolužáka, nepoužitelné CDčko (nerozbité), čajovou svíčku a kousek mašličky (nejlépe bílou nebo 

stříbrnou). Pokud doma máte 1/2 oříšků a můžete nám jich pár poslat, budeme moc rádi. 

Ve středu 19.12. půjdeme opět v rámci našeho celoročního projektu do lesa. S sebou: vhodné teplé oblečení a obutí (všechny děti by měly mít čepice a 

rukavice), batůžek, pláštěnku, svačinku a pití, dobroty pro zvířátka k Vánocům (tvrdý chléb, zelenina…). Odcházet budeme asi v 9:00 a návrat plánujeme 

okolo 12.50. Potom půjdou děti na oběd a do družiny (kdo chodí). V případě opravdu nepříznivého počasí by probíhalo vyučování podle rozvrhu.

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

Procvičování do Aj: https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/?cc=cz&selLanguage=cs, https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk

V úterý pro nás ZUŠ připravila Vánoční koncertík, který bude probíhat v prostorách školy. 

Vánoční prázdniny probíhají od 24.12.2018 do 2.1.2019. Ve škole se sejdeme ve čtvrtek 3.1.2019.

Stránka 2


