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PŘEDMĚT

MATEMATIKA K.K.

MATEMATIKA L.C.

NÁŠ SVĚT

ANGLICKÝ JAZYK 

(M.L.)

ANGLICKÝ JAZYK 

(E.K.)

Řeknu anglickou abecedu, hláskuju svoje 

jméno. Funpark 1, str. 54-59

Family: Popíšu svou rodinu v krátké větě: I´ve 

got.... Funpark 1, str. 46-49

Rýsuji do čtvercové sítě podle šipek uč str. 39-41, PS str. 29-30

Umím násobilku do 9, písemné sčítání, odčítání. 

Poznávám základní geometrické tvary.  

Opakování násobilky do 9. Trénink slovních úloh. 

Poznávání geometrických tvarů. 

Advent

Co je to advent, sv. Mikuláš, Lucie, Barbora. Adventní 

zvyky. 

ČESKÝ JAZYK

recitace básně

Vyjmenuji vyjmenovaná slova po M uč. str. 45-46 (cv.45/2a), 46/3a) do sešitu Čj)

Naučím se básničku o Mikuláši

  Týdenní plán

    5.12. - 9.12.

CÍL UČIVO
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Informace pro rodiče:

Do matematiky stále potřebujeme ořezanou tužku a pevné pravítko (nejlépe trojúhelník s ryskou).

Ve středu si napíšeme diktát na vyjmenovaná slova po B a L uč. str. 38/4 Bydlím ve vesnici na horách atd. 
.

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

Pro procvičování vyjmenovaných slov doporučuji např. www.mojecestina.cz/vyjmenovana-slova, http://www.vyrostu.cz/Hry/český jazyk, www.skolakov.eu 

a další. Prosím o pravidelný trénink formou doplňovaček, diktátů nebo her.

Do center aktivit budeme tento týden potřebovat manikurní nůžky na vystřihování dekorací do oken a ozdoby na papírový adventní věnec (např. šišky, 

třpytky, samolepky apod). 

V pondělí nás čeká čertovský šplh a návštěva svatého Mikuláše. Snad čerti nikoho neodnesou :-)

V úterý 6.12. pojedeme opět plavat.  Děti přijdou do školy s aktovkou, ve které budou mít Čj a M. Dále budou mít batůžek a v něm:  plavky, boty k bazénu, 

osušku, hřeben, děvčata s dlouhými vlasy plaveckou čepici a čepici na cestu autobusem zpět.  Plavání bude probíhat vždy v úterý 11.00 – 12.30 hod od 29. 

listopadu 2022 do 3. ledna 2023 (tj. plaveme 29/11, 6/12, 13/12, 20/12, 3/1). Odjezd od školy bude vždy v 10.15 a návrat do 13.15 ke škole. Pokud dítě nebude 

plavat, zůstává ve škole a normálně se učí. 

Čtenářská dílna po dobu plavání nebude. Čtenářské listy budeme prezentovat vždy v pátek. 

Ve čtvrtek 8.12. připomínám ředitelské volno. Družina je v provozu pro nahlášené děti. 

Tv vysílání bude v pátek. Téma vysílání pro pátek 9.12. je Příprava na Vánoce u nás doma. Kritéria hodnocení: 6 vět psacím písmem + kontrola pravopisu + 

obrázek. U dětí, které mají problém se čtením psacího písma, je možné pod to napsat/vytisknout

Za stromeček moc děkujeme Kloudovým!

Vážení rodiče, v centrech se budeme následujících 14 dnů zabývat adventem, jeho historií, zvyky minulými i současnými. 
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