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Informace  

 
Přeji Vám krásný adventní čas, pohodové prožití vánočních 

svátků a příjemný vstup do nového roku.    
                                                                                   Veronika Jakubová 

Akce, 
pomůcky 

 4. 12. Projektový den – Vánoce v kotelně – Galerie – vstupné 20,- Kč uhradím z třídního fondu. 
 5. 12. Projektový den – Zdravé zuby – přineste si vlastní kartáček na zuby v krabičce. Navštíví 

nás dentální hygienistka a ukáže správnou techniku čištění zubů. 
 12. 12. Ředitelské volno – technické důvody (přepojení hlavního přívodu vody, výměna dveří a 

deratizace). Děti si vyklidí šatní skříňky, aby bylo možné je vystříkat účinnými prostředky. ŠD 
zajistí službu. Pro děti, které nemohou být doma, připraví program mimo školu. 

 18. 12. Projektový den Vánoční zvyky a tradice - Vánoční besídka v naší třídě a nazdobení 
krmelce dobrotami pro lesní zvěř – přineste si penál, drobné osobní dárečky pro kamarády, 
jablko k rozkrojení, ochutnávku pár kousků cukroví, ořechovou skořápku a malou svíčku k výrobě 
lodičky, dobroty pro zvěř do krmelce, teplé oblečení a obuv. Ukončení v 14:00. 

 19. 12. Vánoce v knihovně – KVK Liberec – v 8:00 sraz na školním dvoře. S sebou: batoh, penál 
+ svačina, čip, pití, teplejší oblečení, případně průkazku na půjčení knih. Ukončení v 12:00. 

 20. 12. – 4. 1. Vánoční prázdniny 
 5. 1. 2015 zahájení výuky v novém roce 

 

Učivo:    

    ČJ 

                         

 

               M 

 

 

                                                                                                                     

Přírodověda 

                                                                                          

Vlastivěda                                        

 

Aj 

 
 Slovní druhy – stálé procvičování. 
 Stavba slova – procvičování. 
 Vyjmenovaná slova po M, P, S. 
 Čtení z Čítanky. 

 
 Písemné násobení jednociferným a dvojciferným činitelem v oboru do 10 000. 
 Písemné dělení jednociferným dělitelem se zbytkem i beze zbytku v oboru do 10 000. 
 Geometrie – kružnice, kruh. 

 
 Les – živočichové. 

 
 ČR – povrch – pohoří ČR, vodstvo – řeky ČR. 

 

 Dokončení unit 3- školní předměty, hodiny, můj den. Unit 3 test. 
 

 Unit 4 - I am better today. Slovní zásoba - nemoci a zranění. Opakování slovesa mít, 
opakování slovní zásoby - pocity, lidské tělo, povolání, jídlo.  
Čtení textů v učebnici, kontrola porozumění. Průběžné kontrolní texty. Vánoční slovní 
zásoba a aktivity. 

Domácí 
úkoly 

 Podle každodenní rozpisu. 
 Dlouhodobý domácí úkol na měsíc listopad a prosinec - Referát o přečtené knize. 
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