
List2

PŘEDMĚT

NÁŠ SVĚT
Mikuláš a pověst o něm. Videa svatý Mikuláš, svatá Barbora a 

svatá Lucie na youtube.

ČESKÝ JAZYK

Poznám čtvrt, půl, třičtvrtě, celá na hodinách

Znám legendu o svatém Mikulášovi

PS str. 28-31

Zkontroluji si, co jsem napsal/a písanka 1. díl str. 28-31

MATEMATIKA

Obléknu krychli Skupina K      PS str. 41-44

Skupina V     PS str. 38-39

Píšu správné y po tvrdých souhláskách

  Týdenní plán

    22.11. - 26.11.

CÍL UČIVO
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Informace pro rodiče:

Vaše paní učitelky Katka Klímová, Verča Pavlíčková a Barča Klíčová

V úterý 30.11. bychom měli jet společně s MŠ na hvězdárnu do Brna. Cena programu je 80,-, které vybíráme do pondělka 29.11. Cenu autobusu rozpočítáme, 

až přijde faktura. Bližší informace najdete v příštím TP. 

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

Vážení rodiče, tento týden začíná adventní období. Přejeme Vám, ať ho prožijete v klidu a ve zdraví. Ráda bych Vás poprosila (vzhledem ke stávající situaci), 

abyste překontrolovali dětem školní emailové účty a zda se dostanou do učeben ČJ a M na google classroom. Kdyby náhodou nastala online výuka, abychom 

se mohli učit z domu. Přihlašovací jméno žáka bylo: jmenoprijmeni@zs-deblin.cz, heslo jste si volili sami. V případě potíží mě, prosím, kontaktujte. 

V tomto a následujícím týdnu se budeme potkávat na třídních schůzkách. Těšíme se na vás. 

Ve středu připomínám čtenářskou dílnu - knihy s sebou. Jen pro upřesnění potřebujeme knihu s příběhem, tedy ne encyklopedie ani jiné naučné či tvořivé 

knihy. Nejlepší je kniha, kterou děti doma právě čtou. 

Téma televizního vysílání bude Mikuláš, čert a anděl. Vysílání budeme psát tentokrát ve škole. 

Srdečně Vás zveme na adventní jarmark, který se uskuteční ve venkovních prostorách školy v pátek 26.11.2021 od 16:00. Na jarmarku najdete stánky s výrobky od školních 

dětí a zbožím od externích prodejců (keramika, ozdoby a další rukodělné výrobky). O organizaci jarmarku se zasloužil Žákovský parlament, KPŠ Kamarád se zas již tradičně 

postará o pohoštění a připraví něco teplého do bříška. V 17:00 pak před školou vystoupí děti ZŠ a MŠ Deblín s vánočními koledami, vystoupení vyvrcholí rozsvícením vánoční 

jedličky před školou. Přijďte se naladit na letošní advent, potkat se s milými lidmi, něco dobrého vypít, pojíst a nakoupit – rádi Vás uvítáme!

Centra aktivit v tomto a následujícím týdnu budou mikulášská :-).

Prosím o zakoupení 2 fixů na tabulku. Děti si je mohou nechávat v pouzdře. Předem děkuji. 
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