
TÝDENNÍ PLÁN 12

4. B 

20. 11 - 24. 11. 2017 

Předložky a předpony, slova citově zabarvená, slova spisovná a nespisovná, PS str.10,11,15,16, uč. str. 19, 20

TV vysílání: Kraj, který jsem navštívil. Vysílá skupina DTV2. Děti si vyberou jeden kraj ČR, který již někdy navštívily (například během letní 

dovolené apod.) Inspirovat se mohou v učebnici vlastivědy.  Zapíšou několik faktů (např. jaká zajímavá města či obce se v kraji nacházejí, čím jsou 

zajímavé, jméno současného hejtmana apod.), které najdou na webu. Dále připojí vlastní zážitky.

Matematika 
Násobení a dělení, rovinné útvary. PS str. 17 - 20, uč. str.27 - 29.  Děti si od příštího týdne budou nosit (nechávat ve škole), pomůcky na rýsování, 

tj. kružítko, 30 cm pravítko, velký trojúhelník, tužku č. 3, také by měly mít ořezávátko a gumu.

Náš svět ČR – specifika krajů ČR, PS str. 6,7, uč. str. 5 - 10

LAU – členové rodiny, srovnávání věků, dokočení lekce 2

KOL – Číslovky 1-100, v úterý písemné opakování: první lekce - anglická abecedá a opakování slovní zásoby

RS –  Family, spelling - testík

Stále se můžete připojit na online procvičování slovíček: https://www.memrise.com/group/204007/

Milí rodiče, 

během příštího týdne budeme ve škole vyrábět drobné předměty, které budeme prodávat na adventním jarmarku. My budeme vyrábět sádrový 

cvícen. Prosím, aby si děti donesly kelímek od velkého jogurtu (velký = cca půllitrový), dvě čajové svíčky s hliníkovým kalíškem. Dále si můžou 

donést drobné čisté kamínky či jiné ozdobné drobné předměty, kterými by si rádi svícínek ozdobily.

Ve čtvrtek 23. 11. budeme mít besedu s režisérem Krysáků - vybíráme 40 Kč.

V pátek 24. 11. nás čeká předposlední lekce plavání v Kuřimi. Děti dostanou vysvědčení. Prosím, aby si s sebou vzaly fólii, do kterých si 

vysvědčení založí.

V pátek 24. 11. ve 14:00 proběhne další zasedání žákovského parlamentu.

Žádáme Vás o platbu příspěvku Klubu přátel školy Kamarád ve výši 150,- Kč na rodinu, kterou prosím proveďte během měsíce listopadu 

prostřednictvím dětí u třídního učitele. Pokud jste již přispěli, děkujeme.

Prosím, sledujte sebehodnocení vašich dětí v ŽD. Pod plánem je místo pro váš podpis. Tento týden jsme nestihli zhodnotit, můžete zkusit 

zhodnotit s dětmi doma.

Pěkný týden přejí paní učitelky Romana a Marta :) 

Informace pro 

rodiče 

 Český jazyk 

Anglický jazyk 


