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Měsíční plán II. A Listopad 2018 

Informace 

 Konzultační třídní schůzky budou v naší třídě probíhat v termínu od 19. 11. - 
22. 11. V příloze pošlu rozpis, kde si můžete rezervovat termín. 
  

 Adventní trhy – Stejně jako v minulém roce budou u nás na škole probíhat trhy, 
na které se musíme připravit výrobou vánočních výrobků. Vaše nápady a 
případná jakákoliv pomoc je vítána. Drobné zboží a dárečky vyrobené ve škole i 
doma, potom budeme prodávat v našem stánku.  
 

 Edookit – Nově jsem v měsíci říjnu začala zapisovat dětem známky do Edookitu. 
Po přihlášení najdete všechny známky vašich dětí a informace k nim. Do ŽK si 
děti budou zaznamenávat známky samostatně. 

Akce, 
pomůcky 

 31. 10. – 2. 11. Soustředění Lesněnek v Janově nad Nisou 
 17. listopad – státní svátek 
 Vánoční fotografování pro přihlášené děti s panem fotografem Kosinou - termín 

včas upřesním 
 Adventní kalendář s každodenním losováním a předáváním dárečků. Každý ze 

třídy si přinese do 23. 11. malý dárek (zakoupený v rozmezí cca 50,- Kč) 
zabalený do vánočního papíru či dárkové taštičky. My ho umístíme do našeho 
třídního adventního kalendáře a pak již budeme každý den náhodně losovat. 
Každý tak během prosince obdrží malý adventní dárek náhodně vylosovaný. 

 6. 12. - 15:00 – 18:00 - Adventní trhy v naší škole  
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CA – Ovoce a zelenina 
 

 Věta, slovo, slabika, hláska 

 Dělení slov na koci řádku  
 Druhy vět: oznamovací, rozkazovací, tázací, přací 
 Samohlásky – druhy, psaní ú/ů, ě, ou/au/eu  
  Nácvik psacích tvarů písmen. Opis, přepis vět. Diktát slov a vět.  
 Čtení s porozuměním a plnění úkolů po čtení textu  
 
 

 Počítáme do 30  
  Dvojnásobek a polovina (třetina) 
  Cyklotrasy  
 Geometrie v rovině 

 
 
 Příroda na podzim 
 Podzim v lese a na zahradě 
 Stromy, keře, zelenina, ovoce 
 Život člověka, rodina  
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Aj 

 My house – rooms and furniture 
 Living room, bathroom, kitchen, diningroom, bed room 
 

Domácí úkoly  


