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Informace  

 Děkuji Vám všem rodičům za spolupráci při přípravě na celoroční projekt. Čtvrťačky i čtvrťáci 
byli v kostýmech nádherní a krásně dokázali prezentovat svoji slavnou osobnost. Ještě si své 
kostýmy a své převtělení do slavné osobnosti několikrát užijí.  Na stránkách naší školy u naší 
třídy se můžete potěšit dětmi na fotografiích. 

 Děti vytvořily nádherné Podzimní herbáře. Jejich tvorba a splnění úkolu je obdivuhodná. 
Děkuji všem rodičům, kteří dětem pomáhali s tímto dlouhodobým domácím úkolem. My nyní 
budeme dále listovat v jejich herbářích a pozorovat a učit se další detaily a zajímavosti rostlin. 

 Prosím o úhradu částky 500,- Kč do třídního fondu na vstupy na akce mimo školu. 
 Vždy mne velmi potěší jakákoliv pomoc ze strany Vás rodičů našich čtvrťáčků. Děkuji Vám za 

ni, velmi si jí vážím. Pokud Vaše časové možnosti dovolují, můžete s námi navštívit některé 
akce, které nás v tomto měsíci čekají. 

Akce, 
pomůcky 

 4. 11. 10:00 - 12:00 – 2. beseda s etopedem p. Šolcem- Poté Vás budu informovat o průběhu a 
výsledku sociometrického šetření v naší třídě.  

 5. 11. 10:30 hod. Král Šašek – představení divadla FORTISSIMO, pantomima, humorné scénky 
z historického prostředí středověku. PKO Lidové sady, vstupné 45,- uhradím z třídního fondu. 

 7. 11. Zahájení projektu Děti z Lesní čtou společně – IV.B se II.C – podrobnosti u dom. úkolů. 
 11. 11. 10:00 – 12:00 hod. Dětské Dopravní Hřiště – S sebou do batůžku penál, malý modrý sešit 

na Dopr. Vých-tahák. Hřiště je v rekonstrukci, proto NEBUDEME jezdit na kole. 
NEPOTŘEBUJEME CYKLISTICKOU HELMU!!! 
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Přírodověda 

                                                                                              

Vlastivěda                             

            

Aj 

V TÝDNU OD 10. 11. BUDOU DĚTEM ZADÁNY ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE Z ČJ A M. 
 

 Slovní druhy – zápis do gramatických pravidel – rozpoznávání sl. druhů, sl. druhy ohebné a 
neohebné, skloňování podst. a přídavných jmen, časování sloves – stálé procvičování. 

 Stavba slova – procvičování. 
 Vyjmenovaná slova po B, L, M, P. 
 Čtení z dávné minulosti – předčítáme si. 

 
 Pamětné násobení v oboru do 10 000. 
 Pamětné a písemné sčítání a odčítání v oboru do 10 000. 
 Geometrie – rovnoběžky, různoběžky, kolmice, kružnice. 

 
 Les –utvrzení znalostí o rostlinách. Tvar a stavba rostlin a jejich částí, názvy částí rostlin. 

 
 ČR – práce s mapou, nadmořská výška, poloha, rozloha, povrch, vodstvo. 

 
 Unit 3- Time, daily activities. 
 Unit 3 - We have Maths today. Vyučovací předměty, hodiny, denní režim. Průběžné 

kontrolní testy. 

Domácí 
úkoly 

 Každý den podle zadání. 
 Zahájení projektu Děti z Lesní čtou společně – IV.B se II.C v pátek 7. 11. pátou vyučovací 

hodinu v naší škole. Obnovujeme tento projekt, který děti prožívaly jako druháčci. Nyní si děti 
obrátí role a zažijí společné čtení jako vyspělejší čtenáři. Jejich domácím úkolem na první 
společné čtení je přinést si vlastní knihu, kterou četly ve druhé třídě a nejlépe, která je hodně 
bavila, zaujala. Každý čtvrťák se seznámí se svým druháčkem a společně ve dvojici budou 
každý pátek tuto knihu číst. Čtvrťák bude průvodcem ve čtení druháčkovi. 
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 Dlouhodobý domácí úkol na měsíc listopad a prosinec - Referát o přečtené knize – během 
těchto dvou měsíců každý z dětí přednese referát alespoň o jedné přečtené knize a zapíše si o ní 
na List o přečtené knize. Musí to být kniha příběhů nebo pohádek, … ne encyklopedie,… 

 Dobrovolné domácí úkoly dětem odměňuji dukátky. Dukáty si děti mohou šetřit a proměnit je 
se mnou v naší celoroční hře. Vše děti vědí.  

 Připravujeme se na Advent – ráda bych zavedla stejnou tradici jako je ve IV.A, kdy si děti mezi 
sebou vylosují dárečky ze společného Adventního kalendáře. Každý čtvrťáček přinese malý 
dáreček zabalený do ozdobného papíru a my budeme od 1. 12. každý den losovat jeden dáreček 
podle čísel dětí. Dárečky nemusí být nikterak finančně náročné, milé jsou dárky z papírnictví, 
tvořivé dárečky nebo i malá knížka. Napadá mne, pozeptat se dětí, co by jim udělalo radost. 
Děkuji Vám za pomoc a spolupráci s přípravou příjemné atmosféry v naší třídě.  

Přeji Vám pohodové listopadové dny. 

Veronika Jakubová 


