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Informace 

6. 11. Festival pedagogické inspirace Poláčková 

6. 11. Návštěva europoslance 

10. 11. Od 17:00-zasedání výboru SRPDŠ –jeden zvolený zástupce ze třídy 

17. listopad Den boje za svobodu a demokracii  

Na konci listopadu dostanou děti hodnocení za první čtvrtletí. 

3. 12. Adventní trhy na Lesní –odpoledne od 15:00 hodin-ještě proberu s dětmi. 

Akce, 
pomůcky 

 Pomůcky na centra aktivit– Kdo ještě zapůjčí hmoždíř? – mám jenom jeden 

Ořezané tužky-2, pravítko dlouhé, kružítko, pero, ořezané pastelky, obalené sešity a knihy 

12. 11. Hra na Hrad-první kolo zážitkové čtenářské hry na Pražském hradě v rámci učiva 
Naše vlast (náklady na cestu a vstup 100,-Kč na žáka), odjezd v 7:30 z Fugnerovy ul. 
busem Student Agency-příjezd v 15:05 

18. 11. Zdravé zoubky-informace studentek zdravotnické školy o správné péči o chrup 

20. 11. Exkurze do skladu našich silničářů, v rámci vyučování pojedeme vlakem do 
Rychnova u Jablonce 

Centra aktivit: Putování s praotcem Čechem 

3. 12. Adventní trhy na Lesní – odpoledne od tří hodin 
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Prv 

 Podstatná jména-skloňování, kořen slova 

 Tvary podstatných jmen a sloves, slova příbuzná 

 Vyjmenovaná slova po z 

 Párové souhlásky-pořád procvičujeme 

 Měkké a tvrdé slabiky-pořád procvičujeme 

 Diktáty 

 Čtvrtletí test -18.- 19. 11. 
Sloh: popis činnosti 
Čtení :  každé pondělí vlastní kniha  
Společná četba: Puntíkáři, jinak platí pravidelné hlasité čtení  a úkoly z čítanky 

 

 Násobilka  

 Písemné sčítání a odčítání 

 Slovní úlohy krát, více, o méně, o více 

 Složené příklady se závorkami 

 Úsečky a jejich měření 

 Přímka, polopřímka, kružnice 

 Čtvrtletní test -18. -19. 11. 

 V rámci CA již vyvozujeme i číselnou řadu do 1000 
 

 
Život lidí v Čechách dříve-Staré pověsti, podzim, Svátek zesnulých 
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Vv , Pč 

Unit 2 - dokončení. Co věci a lidé dělají. Čtení textů a procvičování slovní zasoby. Kontrolní testy. 
Unit 3 - It is snowing p. uč. Pavelčáková 
Slovní zásoba - počasí, roční období, místnosti v domě. Sloveso být, mít a osobní  zájmena p.uč 
Pavelčáková 
1+2 unitu a začneme unit 3-It’s snowing, Slovní zásoba 3. lekce, slovíčka o počasí a spojených  
 
aktivitách. průběžné kontrolní testy-p.uč. Machartová 
Review 1-2, opakování slovní zásoby 1. A 2.lekce, Unit 3- téma počasí-p.uč. Gabarová 

 

 

 

V rámci center aktivit vyrábíme stavby našich předků ze dřeva, malujeme krajinu 

Poznámky  
 

Na konci listopadu zase začneme na přání dětí vytvářet náš dárečkový adventní kalendář. 

Vyberte s dětmi drobné dárky kolem 50,-Kč. Děti sam vědí z čeho měly největší radost.  

Věřím, že se nám společně všechno v listopadu podaří. V. Poláčková 

Děkuji všem zainteresovaným rodičům za spolupráci.  

 


