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PŘEDMĚT

ANGLICKÝ JAZYK

MATEMATIKA

NÁŠ SVĚT

ČESKÝ JAZYK

ČTU DOMA KAŽDÝ DEN

NAKRESLÍM PLÁN STAVBY PRACOVNÍ SEŠIT STR. 43-45 

SÁM PŘEČTU SLOVO A SPOJÍM S OBRÁZKEM

  Týdenní plán

    30.11. - 4.12.

UČIVO

ZAČÍNÁME ČÍST A PSÁT STR. 54-58

HRAJEME SI VE ŠKOLE I DOMA STR. 51

PÍŠU PŘESNĚ PODLE VZORU   UVOLŇOVACÍ CVIKY STR. 21-22

ŘEKNU SVOJI OBLÍBENOU HRAČKU

MY FAVOURITE TOY. SLOVÍČKA: A CAR, A DOLL, A GUITAR, A 

PLANE, A TRAIN, A DRUM. https://bit.ly/37dp8fw

CÍL

OBCHOD, NÁKUPY, POTRAVINY, JÍDELNÍČEK

ZAŘADÍM POTRAVINY DO SPRÁVNÉHO OBCHODU, 

SESTAVÍM JÍDELNÍČEK PRO SNÍDANI A VEČEŘI
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Informace pro rodiče:

Televizní vysílání se také bude týkat svátku svatého Mikuláše. Děti namalují obrázek Mikuláše, čerta a anděla a budou vyprávět, jak doma Mikuláše oslavují. 

Vysílat budeme ve středu 2.12.

Vážení rodiče, začal nám advent. Nechť je letos klidný a pokojný. Děti se po měsíci distanční výuky opět adaptují na školní prostředí. Znovu opakujeme 

pravidla, učíme se další písmenka a čteme. V psaní se děti snaží psát lehkou rukou. Určitě jste minulý týden v Edookitu zaznamenali, že děti psaly svůj první 

diktát a hodnotila jsem čtení s porozuměním. V matematice se dále zabýváme stavbami z kostek a učíme se malovat jejich plány. V našem světě se podíváme 

do obchodu, povíme si, co nakoupit k snídani a večeři. Také už se moc těšíme na Mikuláše! 

Tělesná a hudební výchova stále nebude probíhat. Pokud to počasí dovolí, budeme chodit co nejvíce ven. Prosím o vhodné oblečení a obutí do terénu (stačí 

ho mít ve skříňce). 

V českém jazyce v rámci domácí přípravy na školu nadále čtěte. Můžete využít slova z pracovního sešitu nebo malované čtení např. v časopisu Sluníčko. Děti 

také dostávají domů ke čtení čtecí listy různé obtížnosti. Pokud byste měli pocit, že je pro ně list příliš nebo naopak málo obtížný, nebojte se ozvat. Mám 

různé varianty a dávám na výběr :-). Je opravdu nutné cvičit čtení každý den, aby byl vidět pokrok. 

V anglickém jazyce se budeme učit hračky. Procvičovat můžete na odkazu: https://bit.ly/37dp8fw

A jedna pozvána z Tišnova na závěr: Dovolujeme si Vás informovat, že SVČ Inspiro nainstalovalo ve Farské zahradě Pohádkový kvíz. Každý obrázek má 

otevíratelný díl. Uvnitř je bílým písmem napsána buď hádanka nebo úkol. 

Do Vv a Pč budou děti potřebovat vánoční balicí papír cca 30x30 cm a 2 ruličky od toaletního papíru. Do NS a M budeme potřebovat, pokud doma máte, 

krabičky nebo obaly od různých potravin a letáky obchodů s potravinami. Budeme si hrát na obchod a nakupovat. 

V pondělí dostanou děti list s básničkami o Mikuláši. Nejprve si je přečtou, jednu si vyberou a naučí se ji do pátku 4.12. nazpamět. Předem děkuji za 

spolupráci.

V pátek 4.12. je možné, že nás ve třídě navštíví Mikuláš se svými pomocníky. A nemusíte se bát, nikdo cizí do třídy nepřijde :-).
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Vaše paní učitelky Katka Klímová, Verča Pavlíčková a Barča Klíčová

V případě jakýkoliv dotazů nebo nejasností se na mě nebo paní učitelky Verču nebo Barču neváhejte obrátit. Přejeme pohodový víkend a těšíme se na 

viděnou v pondělí. 
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