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Informace 

 

• 17. 11. – státní svátek 

• 17. 11. – vystoupení pěveckého sboru Lesněnky na festivalu „Porta 
Musicae“ (Divadlo F. X. Šaldy – 15.00 hod) 

• 18. 11. – ředitelské volno 

• 23. – 25. –  soustředění pěveckého sboru Lesněnky v Janově nad Nisou 
 
 

• TRIÁDY - 20 minutová konzultace rodiče, žáka a učitele.  
Nabídku termínů, ze kterých si můžete vybírat a následně jeden 
z nich rezervovat, naleznete na webových stránkách naší třídy. 
Triády budou probíhat ve dnech 14. 11., 15.11., 21. 11. a 22. 11. 

 

Akce, 
pomůcky 

 

• 3. 11. – dílna čtení – přinést rozečtenou knihu nebo knihu, kterou právě začínám číst 

• 24. 11. – „3. Tajů plná výprava do lesa“ – s sebou vhodné oblečení a obutí dle počasí, 
svačina a teplé pití, penál, čip 

 

Učivo:   
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   !!! V týdnu od 14. 11. do 16. 11. budou dětem zadány čtvrtletní písemné práce!!!                                              
 

• Abeceda 

• Stavba slova – slova příbuzná 

• Vyjmenovaná slova po Z a B 

• Čtení s porozuměním, práce s textem 
 

• Řešíme pavučiny a cyklotrasy 

• Zkoumáme písemné odčítání 

• Objevujeme zvířátka dědy Lesoně 

• Cestujeme po čtvercové síti 

• Dělíme a rozdělujeme 
 

• Svět kolem nás – vlastnosti a skupenství látek 

• Svět kolem nás – měříme teplotu, hmotnost, čas, objem 
 

 

• 2. lekce „Food“ – dokončení lekce My favourite food is …..; I like…/I have…/I can… ; 
použití členů A …/An …; druhý unitový test 

• 3. lekce „Insects“ – opakování předložek místa, slovní zásoba k lekci je nalepená 
v červeném sešitu. 
 

Krátké 
zprávy, 
domácí 
úkoly 

 

Důsledná kontrola plnění úkolů dle zápisu v úkolníčku. 

Pravidelné čtení, procvičování pamětného počítání (+/- do 20, násobilka) a abecedy. 

Tato fotka od autora Neznámý 
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