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Informace 

 

1. 12. – Konzultační třídní schůzky v učebně 4. C (15.00 – 17.00 hod.) – V další 
příloze posílám pořadník rodičů objednaných na čas. Prosím všechny o jeho 
dodržení.  

8. 12. Adventní trhy 

19. 12. Vánoční koncert školních pěveckých sborů v aule TU (16.00 – 20.00 hod.) 

23 12. – 2. 1.  – Vánoční prázdniny 

3.1. 2017 – Nástup do školy 

 

Akce, 
pomůcky 

2. 12. DDH – sraz v 7.40 hod. před školou (s sebou: svačinu, pití, bačkory), vracíme se do 
školy na Tv a Vv 

 

8. 12. Adventní trhy ve venkovním areálu školy (15.00 – 17.00 hod.) – Zboží k prodeji 

mohou děti donést ráno do třídy, nebo odpoledne přímo ke stánku. Děkujeme všem za 

pomoc. 

10. 12. (sobota) – Akce – „Sejdeme se na brusláku“ (Svijanská aréna -15.00 – 17.00 hod.) 

– dobrovolné 

16. 12. Vánoční tvoření s paní Novákovou při hodině Vv (s sebou – hlubší potravinovou 

dózu na přenos výrobku domů) 

20. 12. Severočeské muzeum v Liberci – Betlémy a řezbářství pod taktovkou pana 

Malečka (vracíme se na AJ, Pč a Čj) 

22. 12. Vánoční besídka ve třídě ( s sebou: pití, ochutnávku cukroví, dárek pro kamaráda 

– kdo chce) 

Čtenářství na 2. čtvrtletí bude uzavřeno 20. 1. 2017. 

 

Centra aktivit: Auta (dokončujeme) 

 

Učivo:   

 Čj 

 

 
 

 Vyjmenovaná slova po b, l, m, p, s, v, z 

 Věta jednoduchá a souvětí 

 Podmět a přísudek 
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 Vzorce souvětí 

 Vzory podstatných jmen rodu středního 

 Sloh – přání 

 Společná četba – O nevyřáděném dědečkovi 

 Domácí četba – zápis do čtenářských listů 
 
 

 Písemné násobení jednociferným a dvojciferným činitelem v oboru do 10 000 

 Pamětné dělení v oboru do 10 000 

 Písemné dělení v oboru do 10 000 

 Kružnice a kruh  

 Střed a osa úsečky 

 Počítání na kalkulačce 
     
  
 
Ekosystém – okolí lidských obydlí 
  
 
 ČR – reliéf, vodstvo, podnebí 

Kraje a krajská města 

Vánoční zvyky a tradice 

 

Unit 3 - dokončení  

Unit 4 – i am better today. 

Christmas. 

 

Přeji všem pohodový advent a děkuji paní Novákové za výtvarné tvoření s dětmi,  panu 
Malečkovi za program v muzeu a všem ostatním za pomoc s přípravou na adventní trhy. 

                                                                                                                                 Lucie Kajínková                                 


