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Měsíční plán: V. A                                              Listopad 2015 

Informace  

 Děkuji Vám všem rodičům za spolupráci při přípravě na celoroční projekt. Prezentování své 
osobnosti děti zvládly skvěle, bezchybně, byly úžasné. Nocování jsme také přečkali a v pátek 
jsme si pěkně popovídali o našem kolektivu. Děti si své kostýmy ještě během roku několikrát 
užijí.  Na stránkách naší školy u naší třídy se můžete potěšit dětmi na fotografiích. 

 Obnovili jsme projekt Děti z Lesní čtou společně – V.A se III.C -  pouze jednou měsíčně. 
 Poprvé naši třídu navštíví pan Šolc. Společně se seznámíme a „zahrajeme si hry“ o nás. 
 Prosím o úhradu částky 500,- Kč do třídního fondu na vstupy na akce mimo školu a na knížku. 
 Můžete se zaregistrovat do newsletteru na této adrese:  http://www.zslesni.cz/newsletter/ 

Budete dostávat pravidelné cca měsíční informace o škole.  
 17. 11. Státní svátek 

Akce, 
pomůcky 

 Uskutečníme plánovanou vycházku do příměstského lesa v den, kdy bude velmi vhodné počasí. 
Avízo obdržíte mailem a vzkáží děti. 

 5. 11. 16:30 Rodičovská kavárna Matematika metodou profesora Hejného – info na webu školy, 
je nutné se přihlásit. 

 10. 11. 17:00 schůzka výboru SRPDŠ 
 12. 11.  Rodičovská kavárna Lesněnky III. Vánoční koncert – info na webu školy. 
 19. 11. 10:30 hod. Oblastní galerie – program POZOR, VÁNOCE!, vstupné 20,- uhradím 

z třídního fondu. 
 24. 11. 17:00 Rodičovská kavárna Dílna čtení aneb Jak a co s dětmi číst – info na webu školy, je 

nutné se přihlásit. 
 26. 11. 10:30 hod. Oblastní galerie – program KUBISMUS V KOSTCE, vstupné 20,- uhradím 

z třídního fondu. 
 30. 11. 10:30 hod. Naivní divadlo – Labutí jezírko - vstupné 50,- uhradím z třídního fondu. 
 3. 12. od 15:00 hod. Adventní trh 
POMŮCKY:  Prosím o kontrolu funkčnosti kružítek a pravítek – trojúhelníků s ryskou. 
Náš tradiční adventní kalendář – prosím o drobné, avšak nové a kvalitní dárečky. 
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Přírodověda 

                                                                                              

Vlastivěda                             

            

V TÝDNU OD 9. 11. BUDOU DĚTEM ZADÁNY ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE Z ČJ A M. 
 

 Slovní druhy – zápis do gramatických pravidel – rozpoznávání sl. druhů, sl. druhy ohebné a 
neohebné, skloňování podst. a přídavných jmen, časování sloves – stálé procvičování. 

 Slovesné způsoby. 
 Skladba věty. Shoda podmětu s přísudkem. 
 Věta jednoduchá, souvětí. 
 Dílny čtení s vlastní knihou. Práce s texty v čítance. 

 
 Čísla větší než milion – čtení, zápis, porovnávání, zaokrouhlování, pamětné a písemné 

početní operace. 
 Geometrie – úhlopříčky a střed čtverce, obdélníku, mnohoúhelníku. 
 Vzájemná poloha dvou kružnic. Kružnice opsaná, vepsaná. 

 
 Podnebné pásy – rostliny a živočichové – třídění a zařazení. 

 

 První světová válka. 
 Samostatné Československo. 
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 Unit 2 – Unit 2 - dokončení - divoká zvířata ( co jedí, kde žijí, jak vypadají , kolik mají zubů, 
kolik potravy potřebují). Průběžné kontrolní testy. 

 Review Unit 1 a 2 
  Unit 3 - Roční období, počasí, minulý čas slovesa být. 
 
 Program Malování – textový procesor (Word) – Malovaná abeceda 
 Vyhledávání na internetu 
 Práce s google maps 
 Psaní na klávesnici deseti prsty 

Domácí 
úkoly 

 Každý den podle zadání.  
 Požaduji přesnou a rychlou znalost řad vyjmenovaných slov. Trénujeme již dva měsíce a 

některé děti stále nedokáží přesně vyjmenovat  Prosím Vás o trénink  A taktéž i s rychlou a 
přesnou násobilkou. Rychlé počítání pak velmi vázne. Děkuji! 

 Dlouhodobý domácí úkol na měsíc listopad a prosinec - Referát o přečtené knize – během 
těchto dvou měsíců každý z dětí přednese referát alespoň o jedné přečtené knize a zapíše si o ní 
na List o přečtené knize. Musí to být kniha beletristická, … ne encyklopedie,… 

 Dobrovolné domácí úkoly opět odměňujeme  
 Připravujeme se na Advent – prosím o pomoc s udržením tradice Adventních dárečků do 

Adventního kalendáře. Každý přinese malý dáreček zabalený do ozdobného papíru a my 
budeme od 1. 12. každý den losovat podle čísel dětí.  Děkuji Vám za pomoc a spolupráci 
s přípravou příjemné atmosféry v naší třídě.  

 Připravujeme se na Adventní trh – prosím o pomoc s realizací vánočních drobností, které si děti 
při odpoledním trhu samy prodají. Tentokrát jen malinko a jen vánoční  spíše dobrovolné. 

Přeji Vám krásně barevné listopadové dny. 

Šárka Bartošová 


