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     11.11. - 15.11.

ČESKÝ JAZYK Vyjmenovaná slova po B, L, M uč.str.31, PS str.26. Opakování na písemnou práci.

ANGLICKÝ JAZYK

MATEMATIKA Dělení jednociferným dělitelem - uč.str.36-37, PS str.24. Opakování na písemnou práci.

NÁŠ SVĚT Vodstvo ČR. Výročí 17. listopad.

  Týdenní plán

Skupina 1 – Ing.Petr Florián: Unit 3 Food, food, food! uč.str.16-17. Shoping list. PS str.19. Food I 

like. Slovíčka Unit 3 (str.89-90). Dne 12. 11. 2019 Test Unit 2

Skupina 2 – Mgr. Martina Laušmanová: Unit 3: Hodiny a popis dne.                                                

Dne 12. 11. 2019 Test Unit 2
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S přáním slunečného podzimu Kateřiny Klímová a Kazíková a Marta Nováčková

Televizní vysílání bude ve středu 13.11. Téma: Státní svátek 17.listopad. Děti napíší 6-7 vět psacím písmem (použijí podložku s řádky nebo jim prosím 

udělejte linky) a namalují nebo nalepí obrázek.

V rámci opakování či procvičování učiva ČJ a M doporučuji využít portálu umimeto.org, kam se děti přihlašovaly loni. Letos jsem jim ještě založila třídu v 

sekci Umime fakta k procvičování učiva Náš svět. Název třídy, do které se budou přihlašovat, je 4. třída 2019_2020 a heslo: morče. Další tipy na 

procvičování najdete na https://www.zs-deblin.cz/vyuka/zabavne-uceni/ 

K procvičování angličtiny slouží stránky: https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/?cc=cz&selLanguage=cs. 

Informace pro rodiče:

Ve čtvrtek 14.11. pojedeme do tišnovského muzea na výstavu Sametová revoluce. Sraz 8.25 ve škole, návrat 13.00 ke škole. S sebou: batůžek, svačinu a 

pití, klíče a čip, 60,- (50,-program+10,-jízdné), případné kapesné. Děti, které jezdí z Tišnova, mohou počkat v Tišnově na zastávce u Penny v 9.20. Pokud 

budou mít písemný souhlas rodičů (v Edookitu), mohou i po skončení programu (12.00) zůstat v Tišnově (nebo s námi mohou jet zpět do Deblína). Jídelna i 

družina jsou v provozu. 

V pátek 15.11. bude probíhat meziročníkové učení v rámci tématu 30 let od Sametové revoluce. S sebou: aktovku, pouzdro, svačinu, pití, klíče a čip. Konec 

vyučování bude podle rozvrhu. 

Čtenářská dílna opět v pondělí. Knihy prosím s sebou. 

Čtvrtletní písemné práce z Čj a M budeme psát ve čtvrtek 7.11.a v úterý 12.11.2019.

V úterý 12.11. píší obě skupiny AJ Test Unit 2. 

Stránka 2


