
školní rok 2022/2023

11.TÝDENNÍ PLÁN

14.11.-16.11.2022

ČESKÝ JAZYK
cíle:

Čtu každý všední den
alespoň 10 minut nahlas.
Poznám druh věty podle
intonace i podle znaménka
na konci věty.

❖
MLUVNICE
Druhy vět.

Opakování a upevňování učiva.
❖

PSANÍ

Písanka 1. díl po str.30.

MATEMATIKA
cíl:

Vyřeším samostatně
alespoň dvě pavučiny.

❖
Opakování a upevňování učiva

Cyklotrasy, řešíme úlohy dědy Lesoně a
pavučiny. Počítáme do str.31.

❖
PS po str. 30 (vybraná cvičení).

NÁŠ SVĚT ❖
Shrnutí a návrat k dřívějším tématům.

Volba povolání.

Další informace:
V úterý 15.11. navštívíme výstavu obrazů malíře Libora Veselého v Jamborově domě “V
POHYBU” s doprovodným programem knihovny Tišnov. Cena programu 50,- Kč na dítě, plus
kdo bude absolvovat cestu tam i zpět autobusem, připlatí ještě 20,- Kč.

Od pondělí 14.11. do 16.11. bude probíhat ve škole vždy o velké sbírka „Život dětem“,
kterou zajišťuje Žákovský parlament. Na prodej budou magnetky, baterky na klíče, propisky,
hlavolamy – vše v ceně 30-40 Kč.

Ve čtvrtek 17.11. státní svátek, v pátek 18.11 ředitelské volno.

V týdnu od 21.11. do 25.11. si napíšeme čtvrtletní práci z čj (diktát vět, řazení slov podle
abecedy, druhy vět, čtení s porozuměním-pořádek vět v příběhu) a m (doplnění řady čísel,
sčítání a odčítání do 20, znaménka rovnosti a nerovnosti u příkladů do 20, slovní úloha,
geometricky zaměřený úkol-pojmenování správných geometrických tvarů a určení jejich
počtu v obrazci).
(Třídní schůzky ve třech budou probíhat až na přelomu měsíce listopadu a prosince, možné
termíny včas poskytnu, bude varianta setkání naživo, v případě potřeby i v online prostředí. V
případě Vašich jiných časových možností mi napište, domluvíme se individuálně.)

V pátek 25.11. se bude od 15:00 konat ve škole adventní jarmark, dílničky a rozsvícení stromu
před školou. Informace k přihlašování na dílničky šly Edookitem, možnost přihlásit se bude
od 13.1. (od 19:00). Těšit se můžete na mnoho zajímavých prodejců a i třídy si připravily
atraktivní zboží na prodej. Všichni jste srdečně zváni.

S přáním pohody Jana



Šnévajsová


