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PŘEDMĚT

ANGLICKÝ JAZYK

MATEMATIKA

NÁŠ SVĚT
ROČNÍ OBDOBÍ, MĚSÍCE V ROCE, VÝROBA KALENDÁŘE NA ROK 

2021POJMENUJI ROČNÍ OBDOBÍ A MĚSÍCE V ROCE

NETLAČÍM NA TUŽKU   UVOLŇOVACÍ CVIKY STR. 25-26

VÍM, JAK SLAVÍ VÁNOCE V USA

SLOVÍČKA: CHRISTMAS TREE, SANTA CLAUS, TURKEY. MERRY 

CHRISTMAS - POVÍDÁNÍ O VÁNOCÍCH V USA

VÁNOČNÍ BINGO - OPAKOVÁNÍ BAREV

CÍL

  Týdenní plán

    14.12. - 18.12.

UČIVO

ZAČÍNÁME ČÍST A PSÁT STR. 66-71

HRAJEME SI VE ŠKOLE I DOMA STR. 58

ČESKÝ JAZYK

POZNÁM VŠECHNA PROBRANÁ PÍSMENKA

KROKUJI BEZ CHYBY PRACOVNÍ SEŠIT STR. 48-49

ZKOUŠÍM PRACOVAT SAMOSTATNĚ
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Informace pro rodiče:

Vaše paní učitelky Katka Klímová, Verča Pavlíčková a Barča Klíčová

V anglickém jazyce si budeme povídat o Vánocích v USA. 

V případě jakýkoliv dotazů nebo nejasností se na mě nebo paní učitelky Verču nebo Barču neváhejte obrátit.

Vážení rodiče, děkujeme rodičům Tomáška Kloudy za stromeček do třídy. Už se těšíme, až si ho nazdobíme a schováme pod něj pár dárečků. 

Dětem poslední dobou častěji chybí domácí úkoly, přestože si poctivě malují domečky do pracovních sešitů. Prosím proto o každodenní kontrolu aktovky a 

pracovních sešitů. Předem děkuji. Po vánočních svátcích si již budou zapisovat úkoly za Žákovských deníků. 

Ve čtvrtek v rámci Tv půjdeme na vycházku po Deblíně. Prohlédneme si vánoční stezku a splníme úkoly, které pro nás nachystaly paní asistentky. Prosím o 

vhodné oblečení a obutí. 

V úterý 22.12. budeme mít ve třídě VÁNOČNÍ BESÍDKU. Děti si mohou navzájem dávat dárky. Prosím, aby každý donesl jeden drobný dárek univerzální, který 

bude beze jména – ne drahý – max.50 Kč. 

Televizní vysílání bude tentokrát na téma Vánoce. Děti napíší alespoň jednu větu a namalují obrázek. Vysílat budeme ve středu 16.12.

V pondělí 21.12. vyrazíme na celý den do lesa nazdobit stromeček lesním zvířátkům. Děti budou mít vhodné oblečení a obutí na celé dopoledne venku, 

batůžek, svačinku, klíče+čip a nějaké dobroty pro lesní zvířátka např. mrkev, celer, kedluben, jablka, hrušky, slunečnicová či dýňová semínka, obilné klasy, 

kukuřici nebo klidně jen zrní. 

Ráda bych Vás poprosila o zakoupení 20g tuhého lepidla v tyčince. To, které děti dostaly zdarma na začátku roku, už nám dochází. Předem děkuji.  
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