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Akce,
pomůcky



Učivo: ČJ

V Notýsku děti obdržely čtvrtletní hodnocení, prosím o jeho podepsání. Doma si o něm se svým
třeťáčkem popovídejte.
Děkuji za spojení sil v boji se spálovým bacilem. Snad se nám ho podařilo porazit! 
1. 12. Lesněnky zpívají u rozsvícení vánočního stromečku.
3. 12. Exkurze na liberecké radnici, procházka po městě – navazujeme na centra o Liberci.
Sraz: Sraz v 8:10 na školním dvoře. Vrátíme se během dopoledne.
S sebou: čip, svačina + pití, 2x lístek na tramvaj, penál, úkol z předchozího dne. Oblečení vhodné
na procházku, případně deštník či plášťenku. Jdeme za každého počasí.
4. 12. od 16:30 zasedání výboru SRPDŠ.
11. 12. Vánoční večerní ZOO 17:00 – 19:00 Stejně jako loni a předloni se tam s Vámi moc ráda
potkám. Pokud děti donesou nové školní pomůcky, mají vstup zdarma.
17. 12. od 14:00 besídka anglické družiny.
20. 12. Projektový den – Vánoce v knihovně – Krajská vědecká knihovna Liberec
Sraz v 8:10 na školním dvoře. Vrátíme se už v 11:45 na oběd.
S sebou: čip, svačina + pití, 2x lístek na tramvaj, cukroví na ochutnání.
21. 12. – 5. 1. Vánoční prázdniny. Sejdeme se s rep. deníčky v pondělí 6. ledna 2014.

Prosím, aby si děti donesly obal velikosti A4 na sešit na čtení. Dále prosím o kontrolu stavu pomůcek
v penálu – tři ostře ořezané tužky 2 (HB), dvě funkční pera, ořezané pastelky, guma, ořezávátko,
krátké pravítko, nůžky, lepidlo. Některé děti mají své pomůcky v zoufalém stavu a zdržují tak celou
třídu při práci…
Společné čtení – Harry Potter a kámen mudrců, Čtení s porozuměním, práce s textem.
- Děti z Lesní čtou společně – třeťáček a páťák čtou každý pátek společně rozečtenou knihu.
- Stavba slova – předpona, kořen slova, přípona, koncovka.
- Podstatná jména – rod, životnost, číslo, pád
- Vyjmenovaná slova po B (nutnost umět je zpaměti vyjmenovat). Opakování vyjm. slov po Z.
- Diktáty, přepisy, písanka, volné psaní – reportérský deníček.

M

-

Stálé opakování násobilky v oboru čísel 0 – 10
Sčítání a odčítání dvojciferných čísel v oboru do 100 zpaměti i písemně
Slovní úlohy, aplikace učiva na problémové úlohy, rébusy
Geometrie – Vlastnosti a označení rovinných útvarů, měření jejich stran, Osová souměrnost

Prv

-

Lidské tělo – smysly.
Vánoční zvyky a tradice.

Aj Domácí
úkoly

Prosinec 2013





Unit 4 – I’m scared! – How do you feel? I am... How does he/she feel? Who’s happy?
Revision Units 3, 4. Test Unit 4.
Christmas, New Year’s Day
Úkol na zamyšlení – v předvánočních centrech aktivit si děti v ateliéru vyrobí prostírání na
vánoční stůl. Koláží, malbou, kresbou, ubrouskovou technikou… na papír, poté se vše zalaminuje
a vznikne tak „odolné“ prostírání. Máte-li čas a chuť, můžete se s dětmi nad tímto úkolem
zamyslet, domluvit se na barvě, ozdobách, technice, sehnat ubrousky, látky… Dětem ještě před
centry ukáži hotové výtvory, aby si mohly udělat představu, inspirovat se.
Domácí úkol na vánoční prázdniny – zaznamenat si do deníčku alespoň jednou větou každý den
vánočních prázdnin. Nalepit fotky, nakreslit obrázky, ozdobit…
Krásný adventní čas přeje Helena Hanzalová

