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Informace 

 17. 11. Den boje za svobodu a demokracii 

18. 11. Ředitelské volno 

21. 11. Pro zájemce-vánoční focení 

1. 12. Třídní konzultační schůzky v naší třídě od 15:00 – 17:00  

Čtvrtletní hodnocení v Bakalářích 

8. 12. Vánoční jarmark na nádvoří školy 

 

Akce, 
pomůcky 

2. 11. DDH, jdeme v rámci vyučování, výuka na DDH začne v 10:15-12:00, přijdeme na 
oběd, s sebou přezůvky, penál, ráno normální příchod do školy 

 

 8. 11. IQlandia: Tajemství mikrosvěta (laboratorní práce s mikroskopem) – 50,-Kč, 
jízdenky na tramvaj, výuka proběhne v rámci vyučování, ráno děti do třídy  

 

Úkoly na listopad: založit alespoň jeden čtenářský list do portfolia-listy si děti berou  u 
mne, týká se přečtené knihy-21. 11. zkontroluji. 

 

Kniha o lese – aplikace Book Creator (pro zájemce i doma) 

Centra aktivit: Dopravní centra, Barevná centra 

 

Pomůcky: příprava na adventní kalendář, již čtvrtý rok pokračujeme v našem adventním 
kalendáři – systémem drobných dárků. Prosím, zamyslete se a vyberte s dětmi vhodné 
drobnosti do 50,-Kč.   

  

Budeme vyrábět na prodej na Vánoční jarmark, máte tip, kde koupit velmi levně různé 
čisté skleničky či nádobky? Nezbyly někomu doma kousky samolepící tapety? Rodiče 
Matyáše Jelínka ve sklářské dílně polotovar, který si děti připraví, dokončí.  

 

 

Učivo:   

Čj 

 

 

 

 Vyjmenovaná slova po m, p, s, v, z 

 Stavba slova, věta jednoduchá a souvětí 

 Popis děje 

 Píšeme  příběh 

 Každý čte svoji vlastní knihu, každé pondělí ji má s sebou-hodina čj 

 Čítanka: čteme pohádky-moderní i klasické, K. J. Erben, A. Mikulka, Jan Werich  
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 Pamětné násobení v oboru do 10 000 

 Pamětné sčítání a odčítání v oboru 10 000 

 Slovní úlohy  

 Jízdní řády 

 Rovnoběžky, různoběžky, kolmice pomocí čtvercové sítě  

 Obvod, obsah útvaru pomocí čtvercové sítě 
 

       
Les, stromy, zvířata, rostliny v něm, Jizerské hory, U lidských obydlí 

 
  
      ČR- povrch, vodstvo, obyvatelstvo, města v ČR, jízdní řády, 17. listopad 

 

Unit 2 - dokončení . Kontrolní test. Unit 3 - We have Maths on Monday. Opakování  vyjadřování 

času, dny v týdnu, vyučovací předměty, co a kdy během dne děláme. Průběžné kontrolní testy, 

čtení textů, kontrola porozumění. Jana Pavelčáková 

Review 1-2, zopakování učiva pro Unit 2 test, Unit 3- We have Maths on Monday-slovní zásoba 

školní předměty, dny v týdnu, hodiny. Denní režim. Petra Gabarová 

Dokončíme Unit 2, napíšeme test. V Unit 3 se budeme učit hovořit o školním rozvrhu a o denních 

činnostech,  opakujeme určování času. Průběžně testujeme slovní zásobu. S. Gotteltová 

There’s a town, Review 1+2, Halloween, průběžné testy a opakování, Unit 2 test. P. 

Machartová 

  

Obrázek z rovnoběžných čar (různé tloušťky černého fixu, pravítko, tužka) 4. 11.  

Tvoříme z lepenky a novin (noviny, lepidlo)  11. 11.  

Příprava vánočních motivů na  skleničky (sklenička, tužka, samolepící tapeta, nůžky) 25. 11.  

 

 

 
 

 Děti denně doma určitě čtou a vypracovávají svoje čtenářské záznamy, tento úkol platí na každý 
den.  Sejdeme se na konzultačních schůzkách, pokud se někomu termín nehodí, domluvíme se na 
jiném.  Děkuji maminkám za nabídku předvánoční pomoci a nápady. S pozdravem V. Poláčková 


