
Předmět + cíle Učivo Splněno ✓

Český jazyk Vyjmenovaná slova po B, L

Cíl: - pamětně zvládnu alespoň 5 
vyjmenovaných slov po L 

učebnice st. 36-38                                                                                                
UMIMETO - trénuji vyjmenovaná slova

Cíl: - vytvořím k přečtené knize vlastní 
čtenářský list

Pravidelná čtenářská dílna  BUDE BÝVAT  VE ČTVRTEK  (kdo si už 
dočetl vlastní knihu, může si letos nově vytvořit svůj originální 
čtenářský list - odevzdat jej může kdykoliv, nejpozději však do 1.12. 
(uložený ve čtenářské složce).                                                                                                                                  
Práce s textem: Čítanka st. 46-47                                                                                

Cíl: - napíši adventní přání pro své 
kamarády  

Přání děti píší ve škole

Matematika Zaokrouhlování do 1000, přednost násobení

Cíl: - narýsuji geometrické tvary do 
čtvercové sítě 

Pracovní sešit  po str. 32 (prozatím dál nepůjdeme, je zapotřebí více 
procvičit písemné odečítání a zaokrouhlování)                                                                                                                                                         
Učebnice st. 36-45

Anglický jazyk:                                       Skupina paní učitelky Laušmanové:                                                                               
Cíle: Vyprávím o tom, co mám. Zeptám se kamaráda, co má. 
Pojmenuju hračky.
Učebnice str. 46-49.                                                                                                                                     
Skupina paní učitelky Klepárníkové:                                                                       
Unit 4 At the shop
Učivo: rozšíření slovní zásoby (potraviny), fráze: I like, I don´t like....
Můj cíl: rozšířím si slovní zásobu o nová slovíčka, použiji frázi 
,,(ne)mám rád" v krátké větě ve spojení s daným jídlem

Náš svět: Svět kolem nás - měříme čas, teplotu, hmotnost (jednotky). 
Adventní čas                                                                                                                                                    

Cíl: - u měření vhodně doplním 
jednotku

 Měření času, teploty ,hmotnosti (jednotky)                                    

TÝDENNÍ PLÁN
29.11. - 3.11.



V pátek 3. 12. k nám do třídy možná zavítá Mikuláš s doprovodem:-)                                                                                                                                                    
V tento den bude možné zakoupit výrobky, které děti vyráběly na plánovaný, ale zrušený Jarmark. Mohou se podpořit 
navzájem koupit si něco dobrého nebo krásného od dětí z jiné třídy. Utržené peníze si pak každá třída ponechá. Děti se 
rozhodnou jak s nimi naloží. Dále pokud budou děti mít chuť podpořit tradiční sbírku Život dětem, mohou si zakoupit 
magnetky, záložky do knihy... V případě zájmu dejte dětem s sebou částku dle uvážení.                                                                                   
Následující týden budeme ve třídě připravovat tradičně Krabici od bot - rádi bychom udělaly radost dětem, jejichž 
rodiny se ocitly v tíživých situacích.  Po společné úvaze jsme se rozhodli obdarovat chlapce i děvče, a to ve věku 7-8let (již 
jsme si udělali rezervaci ve sběrném místě kuřiMaTa). Budeme rádi, když si děti mezi svými věcmi vyberou něco, co by 
rády do krabice vložily a věnovaly. Není nutné, aby věci byly nové, ale v dobrém stavu (neušpiněné, funkční...).                                                                                                                                                                                                                           
Předem děkujeme za podporu a chuť pomáhat druhým:-)                                                                                                                                                    
Přejeme  klidný čas adventní!


