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Český jazyk Předložky a předpony, zdvojené souhlásky – učebnice str. 20-22, pracovní sešit str. 16-18. Částice – loňský pracovní sešit str. 39. Diktát 
– předpony a předložky (cv. 5 na str. 16 v pracovním sešitě).
Úkol do TV vysílání 4.12.:  Převtělím se – některé kultury věří v převtělování, děti si mají představit svůj život v těle jiného živočicha a 
popsat jej (kde a jak žiji, co jím, jak dlouho spím atd.).

Matematika Násobení a dělení. Rovinné útvary. – UČ str. 30-32, PS str. 20-21.
Desetiminutovka na násobení a dělení s nulami.

Náš svět Vznik českého státu, vláda přemyslovských knížat. – VL červená str. 16-17, PS str. 11. Živočichové – dělení podle stavby těla – PŘ str. 
18-20, PS str. 11.

Anglický jazyk LAU - Opakovací test z Lekce 2, začneme lekci 3: Food. Naučíme se říkat, kolik je hodin. 
KOL – Who is? How many? Písemné opakování číslovek 1-100 (29. 11.).
SRB – Počítání do 100, rodina.

Informace pro 
rodiče

          Milí rodiče, 
     v pátek 1.12. budou od 15:00 do 17:45 adventní dílničky a prodejní jarmark (kde budeme prodávat za naši třídu balíčky sušeného 
ovoce) ve škole. Vstup pro děti je možný pouze s dospělým doprovodem a maximálně na 3 dílničky, na které jsou již děti zapsané 
předem. V 18:00 započne venkovní program pod vánočním stromem.
     V souvislosti s blížícími se Vánoci chtějí děti udělat tzv. tombolu, kterou si zavedly zřejmě už v předchozích ročnících. Není to 
povinné, kdo chce, může donést drobný univerzální dárek (popřípadě na něj poznačit, zda jde o dívčí či chlapecký dárek). Poslední den
před Vánoci si každý, kdo dárek donese, bude moci nějaký z tomboly vybrat. Cenově myslím, že by stačilo tak za 50-100 Kč. Pokud si 
budou kamarádi chtít dávat dárky i mezi sebou konkrétně, ty můžou donést také, ale označit jménem obdarovaného. 
     Naše škola se zapojila do akce Krabice od bot – bližší informace najdete na www.krabiceodbot.cz. Ve stručnosti jde o to, že 
prázdnou krabici od bot naplní děti dárky (můžou být i použité, ale aby byly zánovní a obdarované tak mohly potěšit). Věk a pohlaví 
dítěte (sbíráme pro děti od 0 do 17 let) je třeba vyznačit na krabici zvenku a štítek dobře připevnit. Až krabici s dětmi zabalíte, 
donesou ji do 1.12. do školy do sedmé třídy, odkud ji pak dopraví na sběrné místo. Ze sběrných míst pak před Vánocemi organizátoři 
zajistí převoz krabic do předem vytipovaných míst, kde místní instituce uspořádají vhodný způsob jejich předání. Někde půjde přímo o
tzv. sociálně vyloučené lokality, jinde bude distribuce mířit k chudším rodinám, které žijí mezi ostatními. Záštitu projektu poskytují 



Diakonie ČCE a Československá církev evangelická. 
     V úterý 28.11. bude „sportovní den“ v režii osmáků. Pro první stupeň mají připravený program na první dvě vyučovací hodiny.
     1.12. bude také poslední plavání – od dalšího týdne pak bude probíhat výuka tělesné výchovy tak, jak je v rozvrhu (ve středu a v 
pátek). Je tedy potřeba, aby si děti včas donesly do školy cvičební úbor a obuv do tělocvičny (dobře padnoucí obuv s bílou 
podrážkou).
     Děkuji všem za spolupráci! 
                                                                                                                 Hana Trtílková 


