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     16.12. - 20.12.

ČESKÝ JAZYK Podstatná jména - pád, uč.str.48-50, PS str.38-39. 

ANGLICKÝ JAZYK

MATEMATIKA Rovnice - uč.str.44-47, PS str.30-32. 

NÁŠ SVĚT Vánoce

  Týdenní plán

Skupina 1 – Ing.Petr Florián: Unit 3 Food, food, food! uč.str.19-21. Time, bar menu, eating, 

christmas song. PS str.22-25. Time, meals, restaurant. Slovíčka Unit 3 (str.89-90). 

Skupina 2 – Mgr. Martina Laušmanová: Christmas                     
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V pondělí 16.12. přijede do školy sklářka - viz. návratka. 

Přejeme Vám klidné svátky. Kateřiny Klímová a Kazíková a Marta Nováčková

Společně s kolektivem učitelů ZŠ Deblín vám přejeme překrásné Vánoce a do nového roku s magickým datem 2020 lžičku hrdosti, hrníček radosti, 

kotlík úspěchů, jezírko peněz, moře štěstí, oceán zdraví a celý vesmír lásky.  

Vánoční prázdniny probíhají od 23.12.2019 do 5.1.2020. Ve škole se znovu sejdeme v pondělí 6.1.2020.

Informace pro rodiče:

Čtenářská dílna opět v pondělí. Knihy prosím s sebou. 

Televizní vysílání bude ve středu 18.12. Téma: Vánoce u nás doma a v zahraničí. Děti srovnají tradici vánočních svátků u nás a ve vybrané zemi v zahraničí.  

Napíší 7 vět psacím písmem (použijí podložku s řádky nebo jim prosím udělejte linky) a namalují nebo nalepí obrázek.

V pátek 20.12. proběhne třídní vánoční besídka. Prosím, aby si děti jako každý rok přinesly 1 neoznačený dárek a dále dárečky pro kamarády. Tento den se 

nebudeme učit, takže stačí batůžek s pouzdrem, dárečky a svačina. Kdo chce donést cukroví na ochutnání, může. Pokud děti hrají na nějaký hudební 

nástroj a chtěly by nám zahrát, vezmou si nástroj s sebou. Budeme vyrábět vánoční přání, rozdávat dárečky a jinak se připravovat na Vánoce. Vyučování 

bude končit ve 12.00. Děkuji za spolupráci.

V úterý 17.12. je změna - proběhne vánoční koncert ZUŠ pro žáky MŠ a 1. stupně. Jinak bude výuka probíhat podle rozvrhu. Anglické divadlo se přesouvá 

po Novém roce. 

Vybraní žáci se zúčastní soutěže v Abaku od 16.-19.12.
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