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Informace 

 

1. 12. Třídní konzultační schůzky v naší třídě od 15:00 – 17:00, můžete chodit už od 14:00-budu 
ve třídě 

8. 12. Od 15:00 Adventní trhy na nádvoří školy  

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

21. 12. 16:00 tradiční vánoční setkání v naší třídě 

23. 12.- 2. 1. 2017 Vánoční prázdniny, vyučování začne v úterý 3. ledna 

3. 2. 2017 ples školy-lístky k prodeji v kanceláři 
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1. 12. Otvíráme třídní adventní kalendáře, bylo by škoda, kdyby někdo nepřinesl. 

16. 12. Pečení a zdobení perníků s paní Šebánkovou ve školní kuchyňce 

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. Domluvíme se na třídních 

schůzkách. Děkuji všem za pomoc, dáme si rozpis do stánku.  

Na Adventní trhy jsme s dětmi připravily k prodeji vánoční svícny (sklenky zakoupily 
maminky paní Heiplíková s paní Hájkovou. Ještě je paní Jelínková odveze do sklářské dílny 
k dohotovení. Teta Jarmila pomohla zdobit. Uvidíme, jak se povedou. Budeme zase 
prodávat marmeládu? Mám jedlé jeřabiny ke svíčkové.  

Na pondělí každý svíčku, vánoční ozdůbky, dle možnosti tavící pistoli, dobré lepidlo-čeká 
nás výroba svícnu, pár jehl. větviček  

Úkoly na prosinec: denně číst, donést čtenářský list. do 21. 12. připravovat se na vánoční 
setkání s rodiči ve třídě.  

Centra aktivit: Dějiny ČR 

 

 

 Vyjmenovaná slova po m, p, s, v, z 

 Věta jednoduchá a souvětí 

 Stavba věty-základní skladební dvojice 

 Popis děje 

 Píšeme  příběh 

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

 Čítanka:  J. Seifert, Vánoce, Vánoce přicházejí str. 62, Člověk a čas str. 87 
 

 

 Písemné násobení jednociferným a dvouciferným číslem v oboru 10 000 

 Písemné dělení jednociferným číslem bez zbytku i se zbytkem v oboru do 10 000 
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 Kruh, kružnice - rýsování 

 Rovnoběžky, různoběžky, kolmice-procvičování  

 Obvod, obsah útvaru pomocí čtvercové sítě 
 

 

 U lidských obydlí  

 

 

 Dějiny Čech a Moravy od Kupce Sáma až po Josefa I., města, řeky, procvičování 

 Podnebí a počasí-opakování, nadmořská výška 
 

Unit 3 - dokončení. Kontrolní test. Unit 4 - I am better today. Nemoci a zranění. Opakování 

času a denních činností. Jana Pavelčáková 
Průběžné kontrolní testy a čtení textů. 
V Unit 4 se budeme učit o jídle a o zdraví. Stále trénujeme slovíčka. V posledním týdnu si 
zopakujeme vánoční témata. S. Gotteltová 
Unit 3- škola, rozvrh, hodiny, denní činnosti, přítomný čas prostý, Unit 3- škola, rozvrh, hodiny, 
denní činnosti, přítomný čas prostý, Vánoce. P. Gabarová 

V prosinci nás čekají následující témata a gramatické oblasti: Days of the week, Subjects, 

Daily routine,  Vocabulary unit 3. P. Machartová 

 

VV 
 
 
 
 
Pč 

 

 

 

Pastely, mokré pastely, tempery, vzory: Moje rukavice 

 

Svícen ze dřeva –pomůcky-svíčka, drobné ozdoby, větvička z jehličnanu, kdo má tavící 

pistoli, lepidlo 

Pečení a zdobení perníků 

 

 

 

 
Přeji vám všem pohodový, klidný rok 2017-zase nám uteče jako předchozí.  Přijďte na Adventní 
trhy-podpořit naše děti (přinejmenším, že si koupíte svícen a marmeládu z naší třídy). Srdečně vás                            
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zvu  21. 12. do naší třídy. S pozdravem Vlaďka Poláčková                                                                 

 


