
10. TÝDENNÍ PLÁN  

 5. 11. - 9. 11.                       

ČESKÝ JAZYK
Opakování dosud probraného učiva. 
Čtvrtletní práce – diktát/přepis (vyjmenovaná slova, párové souhlásky, psaní vět, zdvojené hlásky, psaní předložek), nauka o slově (slova spisovná, citově 
zabarvená …, stavba slov – předpona, kořen, přípona, zdvojené hlásky. 
K opakování na písemnou práci doporučuji využít pracovní sešit (doplňujte strany určené k opakování, také vyjmenovaná slova st. 21 - 32)
Diktát – prac. seš. st. 23/8

ANGLICKÝ
JAZYK

1.skupina Mgr. Martina Laušmanová

Program dne – co, během dne dělám (kdy).
2. skupina Mgr. Radovan Kolbaba
Téma: Food
Umím: Pojmenovávám anglicky jídlo

3. skupina Brigita Rozbořilová
Lesson 3 – Food.
Učíme se pojmenovat ovoce a zeleninu. 
Používáme fráze CAN I GET, CAN I HAVE. 

MATEMATIKA Opakování učiva dosud probraného. 
Písemná práce – písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení se zbytkem, rýsování (úsečka, trojúhelník), rovnice, slovní úlohy, pamětné sčítání  do 1000.

NÁŠ SVĚT Přírodověda – rostliny, 2 pracovní listy (děti vyplňovaly ve škole) – 2. list (jeho část) je třeba dokončit doma
Vlastivěda (modrá) – Mapy a plány uč. st. 17 - 18

Informace: 9. 11. Prarodiče ve škole
Srdečně zveme všechny babičky na společné pečení perníčku. Osobní pozvánku předaly děti. Jde o den strávený s prarodiči ve škole. Společně budeme péct, číst, 
psát i počítat. Začneme 9.20 a společnou výuku ukončíme v 13.00. Budeme rádi, když si s sebou vezmete dobrou náladu, zástěrku, váleček a pokud máte i vál na 
těsto (silikonový). Pro větší pohodlí doporučujeme přezůvky. Předem děkujeme všem, kteří zvažují návštěvu. Hosty prosím, o potvrzení návštěvy (prostřednictvím 
dětí) nejlépe do čtvrtka 8. 11. Děkuji.



Odpoledne zveme na Martinský průvod.

5. 11. Diktát
6. 11. Stoleté kořeny – výukový program 
7. 11. Čtvrtletní práce ČJ
8. 11. Čtvrtletní práce M
Ve čtvrtek 8.11. se budou dvě děti ze třídy (jeden chlapec a jedna dívka) účastnit Prvorepublikové módní přehlídky. Zbytek třídy bude porotou/diváky. Pokud máte 
doma nějaký oděv, který bychom mohli použít, prosím o jeho zapůjčení. Předem děkuji.
9. 11. Pečení perníčků, Martinský průvod 

Krásné listopadové dny přejí Eva Bartesová, Michaela Pokorná a Adéla Kratochvílová


