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Stále potřebujeme připravený penál: 2 pera tmavě modré barvy, 3 tužky č. 2, pastelky, 2
fixy na tabulku + hadřík, ořezávátko, guma, nůžky, tyčinkové lepidlo
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!!! V týdnu od 7. – 11. 11. budou zadány čtvrtletní písemné práce !!!
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Věta – druhy vět
Pořadí vět v textu
Dělení hlásek, samohlásky, dvojhlásky
Věta, slovo, slabika, hláska
Velké písmeno na začátku věty a ve vlastních jménech
Dělíme slova na konci řádku
Pravopis ů,ú
Čtení s porozuměním
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Rozdělujeme na části
Řešíme „kolikrát“
Parketujeme
Počítáme do 38
Oblékáme krychli
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Podzim – lesní plody a houby, podzim v sadu, na zahradě, u řeky
Moje rodina

•

V listopadu dokončíme třetí lekci na téma My house (místnosti v domě + základní
použití vazby there is /there are).
Napíšeme si opakovací test.
Dále nás čeká úvod do čtvrté lekce - Transport (slovní zásoba na téma dopravní
prostředky), budeme se také učit porovnávání. V sekci mywowenglish.com sledujte
videa se Stevem a Maggie.
• Důsledná kontrola plnění úkolů dle zápisu v úkolníčku.
• Pravidelné čtení vlastní knihy a procvičování pamětného počítání do 30.
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Krátké
zprávy,
domácí
úkoly

17. 11. – státní svátek
18. 11. – ředitelské volno
TRIÁDY – 15minutová konzultace rodiče, žáka a učitele zaměřená zejména na individuální
rozvoj a pokrok dítěte. Nabídku termínů, ze kterých si můžete vybírat a následně jeden z
nich rezervovat jsem poslala na váš email jako sdílenou tabulku.
Triády budou probíhat ve dnech 14. 11., 15. 11., 16. 11., 21. 11. a 22. 11.
1. 12. – Adventní trhy v ZŠ Lesní (15:00 - 18:00)
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