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Český jazyk Písmeno T – Slabikář 1 str. 4-7. Písmeno i, u – Písanka 1 str. 2-5.
TV vysílání 19.11.: Jak vypadá Kazizub – darebný malinký skřítek, který nám kazí zuby (lze opět doplnit alespoň nadpisem, popřípadě 
dalšími popiskami částí těla, příběhem…).
TV vysílání 26.11.: Příběh vynálezce – za úkol bude zeptat se rodičů, prarodičů na nějaký vynález (oční čočky, bleskosvod apod.) a 
nakreslit vynálezce při práci. Opět pokud možno napsat jeho jméno (třeba opsat předepsané nebo z knihy…).

Matematika Počítáme do 9 a 10, rozdělujeme. Počítáme schody. - Matematika str. 46-48.
Psaní číslic 0-6 – Matematika str. 65-66.

Náš svět Rostliny, byliny. Jak vynálezy lidem mění život.

Anglický jazyk Zvířata – Animals.

Informace pro 
rodiče

          Milí rodiče,
     s většinou z Vás jsme na individuálních schůzkách domluvení, budu se těšit. Kromě schůzek se následující týden nebude dít nic 
mimořádného.
     Další týden již zahájíme adventní čas - v pátek 30.11. se koná vánoční jarmark, adventní dílničky a rozsvěcení vánočního 
stromu. Celá akce proběhne v budově školy a rozsvěcení před budovou. Edookitem byl rozesílán plakátek a rozpis dílniček s ukázkami. 
Do dílniček budete registrovat svoje děti ONLINE na stránce http://dilny.bezkysliku.cz/. Přihlašováníbude spuštěno v neděli 18.11. od 
19:00. Každé Vaše dítě je třeba přihlásit jednotlivě. Každé dítě můžete přihlásit maximálně na 3 dílny. Prosíme Vás o zvážení, zdali 
opravdu je reálné pro dítě tyto 3 dílny stihnout v nabízeném časovém rozpětí: 15:00 - 17:50. Každé dítě má své tempo, proto prosím 
berte v potaz, že o dílny je velký zájem a nemá smysl zbytečně zabírat místa, která nevyužijete. Cena dílny se platí na místě. Letošní 
jarmark bude opravdu pestrý a čeká Vás mnoho krásných výrobků dětí, ale i šikovných a tvořivých lidí. Také určitě přijďte ochutnat 
tradiční pečivo a výborný svařák, který zajišťuje KPŠ Kamarád. Celou akci zakončíme zpěvem dětí a slavnostním rozsvícením vánočního
stromu.
                             Děkuji a přeji příjemné dny!
                                                                                                               Hana Trtílková
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