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Informace 

2. 12. Od 15:00 – 17:00, konzultační třídní schůzky 

3. 12. Adventní trhy na Lesní –odpoledne od 15:00 hodin do 18:00 

11. 12. Učíme se v Galerii (8:30, odcházíme v 8:05 ze šatny, 20,-Kč) 

18. 12.“ Jak to bylo doopravdy? „ Sejdeme se v  lll. A“, začátek v  16: 15 

15. 12. – Vánoční koncert pěveckých sborů v PKO (od 16.00 hod.) 

21. 12. A 22.12. – Ředitelské volno 

23.12. – 1. 1. Vánoční prázdniny 

4.1. 2016 – Návrat do školy 

 

Akce, 
pomůcky 

1. 12. Otvíráme adventní kalendář   

3. 12. Adventní trhy na Lesní – odpoledne od tří hodin (děkuji moc všem rodičům, kteří 
přispěli pomocí a nápady, marmelády a další vánoční drobnosti se nám scházejí, ve 
čtvrtek přijďte rozjímat u vánočního stromu, poslechnout si koledy a nakupovat). 

  

Učivo:   

Čj 

 

 

 

 

 

M 

 

 

 

      Prv 

 

   Aj 

 

 Rozlišujeme tvary podstatných jmen a sloves, slova příbuzná 

 Vyjmenovaná slova po z, docvičení, procvičování 

 Psaní slov po f (domácích a přejatých) 

 Úvod do vyjmenovaných slov po b 

 Diktáty  
 

Sloh:   vánoční a novoroční přání přání  
Čtení :  každé pondělí vlastní kniha –dílna čtení 
Společná četba: Puntíkáři, jinak platí pravidelné hlasité čtení a úkoly z čítanky 

 

 Orientace v číselné řadě do 1000 

 Násobilka  

 Písemné sčítání a odčítání do 1000 

 Zaokrouhlování  na  stovky a desítky 

 Složené slovní úlohy 

 Složené příklady se závorkami a bez závorek 

 Polopřímka, kružnice 
 
Lidské vlastnosti, lidské tělo, Vánoční tradice, příprava na vánoční setkání ve 3. A 
 
 
Unit 4 - I am scared. Sloveso být v přítomném čase a vyjadřování pocitů. Opakování počasí a 
slovesa mít a umět. Čtení textů a procvičování slovní zásoby - výslovnost a psaní slov. Průběžné 
kontrolní testíky-p.uč. Pavelčáková 

Unit test 4, začneme Unit 5_Lions eat meat! Slovní zásoba páté lekce, průběžné testíčky. 
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Vv , Pč 

Téma Vánoc.p. uč. Machartová 

Vánoční přání, práce s papírem, přesnost, úprava 
Dokončujeme stavby našich předků ze dřeva a sestavíme osadu, malujeme krajinu 

Poznámky  
 

Měsíční úkol: najdi si krásnou zimní báseň či krátkou povídku nebo úryvek, nauč se ji 

zpaměti kontrola průběžně do 17. 12.  

Přeji všem krásné a ničím nerušené klidné Vánoce s dětmi. Děkuji všem za vstřícnost 

a spolupráci. V. Poláčková 

 

 


