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Informace 

 2. 12. Konzultační třídní schůzky (15.00 – 17.00 hod.) 

 3. 12. Adventní trhy ve venkovních prostorách školy. Všichni jsou srdečně zváni. 
(15.00 – 18.00 hod.) 

 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 

 

 3.12. Adventní trhy (Děti budou prodávat výrobky, které jsme nachystali ve škole. Pokud 
má někdo z rodičů čas a chuť, může přinést do prodeje i něco dalšího.Výtěžek je pro 
třídu.) 

  4.12. Budeme řešit zapeklité úkoly, rébusy a příklady. 

 9.12. Tradiční vánoční tvoření s paní Novákovou 

 18.12. Vánoční zvyky a tradice ve třídě. (Děti nemusí nosit učení. Pokud někdo chce, 
může donést dárek svému kamarádovi.) 
 

Učivo:   
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 Souhlásky měkké a tvrdé (opakování) 

 Skupiny – dě, tě, ně, bě, pě, vě mě (opakování) 

 Psaní u, ú, ů (opakování) 

 Podstatná jména a slovesa (opakování) 

 Vyjmenovaná slova po z, b, l. 

 Slova příbuzná   

 Sloh: Dopis, přání 

 Čtení : Vánoční zvyky a tradice, Puntíkáři, prezentace knih  
 

 Orientace v čase, časové jednotky a jejich převody 

 Geometrie – vlastnosti, označení a měření délek stran rovinných útvarů 

 Osová souměrnost 

 Kružnice 

 Násobení a dělení v oboru násobilek 2 – 10 

 Počítání po stovkách a desítkách do 1000, porovnávání čísel do 1000 

 Zaokrouhlování čísel na desítky a stovky 

 Sčítání a odčítání čísel v oboru do 1000 
 
Advent, Vánoce a vánoční zvyky 
Rosteme a stárneme 
Části lidského těla 
 
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 psaná podoba). 
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Úkoly: 

Průběžné kontrolní testíky. 
Christmas. 
New Yearś Day 
 
 
Stále doma čteme nahlas. Učíme se zpaměti probraná vyjmenovaná slova a zadaná 
slovíčka z anglického jazyka. 
PS – Každému by mohl Ježíšek donést knihu.   

 
 

Přeji všem krásné a pohodové prožití adventu a těším se na další spolupráci v roce 2016. 

                                                                                                                 Lucie Kajínková 


