
 

 TÝDENNÍ PLÁN   

 Od 6. 11. – 10. 11. 2017                        

 

ČESKÝ JAZYK 
Věta jednoduchá a souvětí. Spojování vět. Stavba souvětí. 

 

Vyjmenovaná slova po B – pracovní sešit (budeme intenzivně pracovat na tomto tématu) 

 

Televizní vysílání. 

9. 11. (čtvrtek) 

Téma: Volné (každý si zvolí téma dle svého uvážení) 

16. 11. (čtvrtek) 

Téma: Významná historická osobnost (děti si zvolí osobnost z oblasti vědy, sportu, umění… a popíší její život) 

Alternativa - aktualita se zápisky v sešitě TV. 

 

10. 11. (pátek) Čtenářská dílna – vlastní rozečtenou knihu s sebou 

Čítanka str. 112 Hana Doskočilová: Thomas Alva Edison (hlasitá četba), str. 111Ivona Březinová: Nobelova cena. 

 
 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

 

1.skupina Mgr. Martina Laušmanová 

test z lekce 3 a začneme lekci 4, kde se budeme bavit o jídle 

2. skupina Mgr. Radovan Kolbaba 

Téma: Pohyb a povely 

Umím: Hýbu se dle anglických pokynů 

3. skupina Mgr. Renata Novotná 

 

MATEMATIKA  Písemné odečítání I – III učebnice po str. 29. Tvary zapsané pomocí šipek učebnice str. 30 

Prosím procvičujte pamětné násobení (malá násobilky). 



NÁŠ SVĚT Čtení z map. Mapa Evropy. Využití krajiny (součást projektu – Půda). 

Informace: Pondělní výuka - dvě vyučovací hodiny. S sebou pouzdro, Žákovský deník, svačina. V 10.00 odjezd na plavecký výcvik. Návrat 

13.00. Prosím přibalte dětem i čepici na cestu. 

Na cesty do plavání si začaly děti brát telefony. Jelikož mobily jsou problém v celé škole, je stanoveno pravidlo, že na cestu 

autobusem po dohodě s vyučujícím si na něm mohou pouze do sluchátek pustit hudbu (přičemž bude celou dobu schovaný někde v 

kapse či v batohu). Doporučuji však pokud možno nedávat s sebou telefon vůbec – ve Wellness zůstávají skříňky s věcmi odemčené, 

mohl by se ztratit nebo rozbít. 

Úterý 7. 11. 

CA – klubíčko vlny (budeme tvořit bambulku) 

Ve čtvrtek 9.11. 

 Budeme první hodinu chystat perníčky na Svatomartinskou slavnost. Pokud to bude možné, ať si děti přinesou silikonovou podložku, 

váleček a vykrajovátko srdíčka.  

V pátek 10.11. 

 Svatomartinský světelný průvod – začátek je v 17.00 u MŠ Krteček, jde se na dvůr ZŠ. S sebou lucerničku a dobrou náladu. Přijede i 

Martin na bílém koni – prosím je nutné, aby se děti z bezpečnostních důvodů nepřibližovaly ke koni. 

Ve čtvrtek 23.11.  

Budeme mít besedu s režisérem animovaného večerníčku Krysáci (beseda v některých třídách proběhla už loni a byla úspěšná). 

Nově se Vám bude zobrazovat zapomínání pomůcek v hodinách - a to v Edookitu v záložce "Aktivita v hodině". Pedagogové se na 

poradě dohodli, že pro Váš přehled bude každé zapomínání oznámeno a evidováno tímto způsobem. Pro přehled dětí, rodičů i 

pedagogů. 

Dále bych chtěla upozornit, že důvod nepřítomnosti dítěte je třeba hlásit do tří dnů jakýmkoli způsobem třídnímu učiteli. Po návratu 

do školy je nutné jej do 24 hodin omluvit v Edookitu. Jako omluvenka slouží tzv. Avízo, kdy vlastně dítě omluvíte již předem. V 

případě nedostupnosti internetu lze omluvit i písemně v Žákovském deníku. 

V následujících dvou týdnech budou třídní schůzky pedagog – žák – rodič. V edookitu budou nabídnuty termíny. Vámi vybraný 



termín potvrdím, případně se dohodneme na jiném. Prosím respektujte stanovený čas setkání. 

Klidný listopadový týden přeje Eva Bartesová a Jana Šnévajsová. 

 


