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Měsíční plán II. B Listopad 2018 

Informace 

 Konzultační třídní schůzky budou v naší třídě probíhat v termínu od 20. 11. - 
23. 11., od 13:15, v úterý od 12:30, po 15 minutách, tzn. 13:15 13:30 atd. 
Objednejte se na vhodný termín (e-mail, sms, po dětech). Děti se na schůzku 
připraví, podle mých pokynů.  Děkuji  
  

 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 – V edookitu najdete vždy týdenní učivo (většinou v neděli večer), 
někdy i týdenní úkol a známky. Do ŽK si děti budou zaznamenávat známky 
samostatně. 

Akce, 
pomůcky 

 31. 10. – 2. 11. Soustředění Lesněnek v Janově nad Nisou 
 14. 11. – 2 vyučovací hodiny –podzimní naučná vycházka do lesa (nepůjdeme 

za větrného počasí)  
 17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii – určitě si ve třídě 

připomeneme a vysvětlíme. 
 Vánoční fotografování pro přihlášené děti s panem fotografem Kosinou - termín 

včas upřesním 
 30. 11. začínáme Adventní kalendář s každodenním losováním a předáváním 

dárečků. Každý přinese do naší třídy 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 (Kdo pomůže ve stánku? 
Chtěla bych hlavně zapojit děti (prodávat, nabízet, počítat), zájemci si udělají 
ve škole rozpis). 

 Centra v listopadu: Zdravá centra (ovoce a zelenina) 
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Týdenní učivo v edookitu  

 Věta, slovo, slabika, hláska 

 Dělení slov na konci 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  
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PRV 

 

 

Aj  

 Geometrie v rovině 

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

 2. lekce v Wow Orange. Barvy, oblečení, vzory. Budeme opakovat 
číslice do 20 a píseň Stand in line, jídlo a fráze: I like ,  I am wearing, 
My name is, I am seven years old. Budeme nadále sledovat video se 
Stevem. 

Domácí úkoly 
Báseň dle výběru z čítanky str. 54 -55 do konce listopadu.       Přeji všem krásné 
podzimní dny. V. Poláčková 

 Děkuji panu Sedlatému a paní Šedrlové za náplň do tiskárny . 


