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PŘEDMĚT

MATEMATIKA K.K.

MATEMATIKA L.C.

NÁŠ SVĚT

ANGLICKÝ JAZYK 

(M.L.)

ANGLICKÝ JAZYK 

(E.K.)

  Týdenní plán

    14.11. - 18.11.

CÍL UČIVO

ČESKÝ JAZYK

trénink hlasitého čtení

Vyjmenuji vyjmenovaná slova po L uč. str. 36-37 (cv.37/2a) do sešitu Čj)

Každý den 10 minut čtu

Cestuji ve čtvercové síti uč str. 30-31, PS str. 24

Umím násobilku do 8. Umím rozkládat čísla do 

10. 

Opakování násobilky do 8. Opakování rozkladu čísel. 

Příprava na písemku. 

Moje rodina Členové širší rodiny, mezigenerační vztahy, rodokmen

Pojmenuju členy rodiny, vyprávím o své rodině 

pomocí slovesa I have got (mám). Funpark 1, str. 42-44

Popíšu vzhled člověka. Funpark 1, str. 34-37
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Informace pro rodiče:

V pondělí čeká děti 1.-2. vyučovací hodinu preventivní program. 

V případě jakýkoliv dotazů nebo nejasností se na mě nebo pana učitele Lukáše nebo Barču neváhejte obrátit.

Vaše Katka Klímová, Lukáš Cahel a Barča Klíčová

Vážení rodiče, centra v tomto týdnu budou zaměřena na rodinu. Děti si přinesou svou fotku z dětství (0-3 let). Pokud bude potřeba fotku vytisknout ve škole, 

pošlete mi prosím obrázek Edookitem a já ho vytisknu.  Prosím, počítejte s tím, že si fotky ve škole nějakou dobu necháme. 

Čtenářská dílna bude vždy v úterý poslední (5.) hodinu. Knihy prosím s sebou! 

Ve středu si napíšeme desetiminutovku na písemné sčítání a odčítání (Katčina skupina). 

Ve čtvrtek je státní svátek a v pátek ředitelské volno. Užijte si podzimní volné dny. 

Vybíráme 150,- na rodinu jako příspěvek Klubu přátel školy Kamarád. Platbu proveďte buď u třídního učitele nebo úhradou na účet KPŠ Kamarád č. ú.: 

260545971/0300.

Od pondělí 21.11. budou probíhat triády. Bližší informace a rozpis termínů a časů jsem poslala v samostatné zprávě. 

V pátek 25.11. Vás srdečně zveme na adventní dílničky a jarmark, spojený s rozsvěcením vánočního stromu před školou. Začínáme v 15.00. Edookitem dorazí 

pozvánka i přihlašování na dílny. 

Ve dnech 14.11.-16.11. bude probíhat prodej dárkových předmětů nadace Život dětem (magnetky, propisky, baterky á 30kč a hlavolam á 40Kč) o velké 

přestávce ve vestibulu školy. Budeme rádi, pokud dáte dětem drobný peníz, aby si mohly drobnost zakoupit. Dárkové předměty lze využít i jako překvapení 

pod stromeček pro známé či kamarády. Jde o letitou spolupráci školy s obecně prospěšnou společností Život dětem.
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