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Informace  

 
Přeji Vám krásný adventní čas, pohodové prožití vánočních 

svátků a příjemný vstup do nového roku.    
                                                                                       Lucie Šilhavá 

Akce, 
pomůcky 

 32. 12. Konzultační třídní schůzky od 15:00 do 17:00.  
 3. 12. Projektový den Advent – do 14:00 připravujeme, odpolední účast je dobrovolná. 
 3. 12. od 15:00 hod. ADVENTNÍ TRHY – vítáme všechny rodiče, prarodiče, přátele a kamarády 

k návštěvě a společným adventním radovánkám. 
 14. 12. Listování s Lukášem Hejlíkem a P. Bučkovou v Koloseu od 10:00 s knihou Dračí polévka 

od autorky Aleny Ježkové. 
 15. 12. 16:00 hod. Vánoční koncert pěveckých sborů - v Lidových sadech. 
 17.12. od 17h Spaní ve škole – Vánoční besídka (vybírám 60Kč na pizzu), doneste si dobroty, 

pití a cukroví na druhou večeři a na druhý den. 
 18. 12. Projektový den Vánoční zvyky a tradice - Vánoční besídka v naší třídě a nazdobení 

krmelce dobrotami pro lesní zvěř – přineste si penál, drobné osobní dárečky pro kamarády, 
jablko k rozkrojení, ochutnávku pár kousků cukroví, ořechovou skořápku a malou svíčku k výrobě 
lodičky, dobroty pro zvěř do krmelce, teplé oblečení a obuv.  Ukončení v 12:45 ve šk. jídelně. 

 21. 12. + 22. 12. Ředitelské volno 
 23. 12. – 3. 1. Vánoční prázdniny 
 4. 1. 2016 zahájení výuky v novém roce 
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 Slovní druhy – 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. 

 
 Písemné násobení a dělení jednociferným a dvojciferným činitelem v oboru do 10 000. 
 Geometrie – úhlopříčky a střed čtverce, obdélníku, mnohoúhelníku. 
 Vzájemná poloha dvou kružnic. Kružnice opsaná, vepsaná. 

 
 Třídění – živočichové, rostliny – využití herbářů dětí. Zoologické a botanické zahrady. 

Průběžné testy. 
 

 Druhá světová válka. Světové Vánoce.  Průběžné testy. 
 

 Review Unit 1 a 2 
  Unit 3 - Roční období, počasí, minulý čas slovesa být. 
 Christmas. 

 
 Psaní deseti prsty 
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Domácí 
úkoly 

 Důsledné plnění domácích úkolů 
 

 Prosím o úhradu částky 500,- Kč do třídního fondu na vstupy na akce mimo školu a na knížku. 
 

 Dlouhodobý domácí úkol na měsíc listopad a prosinec – Prezentace HV a PŘ, kdo ještě nebyl. 

 

 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. 

 


