
MC – 16. - 18. týden    (19. 12. 2022 – 6. 1. 2023) 

Ve třídě jsme spočítali výdělek z jarmarku: 3095,-Kč, z toho děti darovaly na charitativní pomoc 300,-Kč. 
S dětmi se po Novém roce budeme domlouvat, jak s výdělkem naložíme. Moc všem děkuji za účast. 
Organizace výuky: 

 V pondělí 19. 12. se učíme dle rozvrhu. 

 V úterý 20. 12.  se učíme dle rozvrhu. Budeme mít celý den hudební výchovu. Děti, které hrají na 
nějaký hudební nástroj, můžou ho v úterý přinést do školy. Klávesy budou k dispozici. 

 Ve středu 21. 12. máme třídnické hodiny. Pokud bude fajn počasí, půjdeme ven na krátkou 
procházku zimní krajinou. Prosím, aby děti měly s sebou teplé oblečení včetně rukavic a čepice. 
Dětem stačí baťůžek, psací potřeby, svačina a pití. Vyučování končí v 11:15hod a jdeme na oběd. 
Ruší se kroužek plavání. 

 Ve čtvrtek 22. 12. budeme mít třídní vánoční besídku. Rozdáme si dárečky a budeme mít herní 
den. Můžou si přinést na ochutnávku napečené cukroví. Dětem stačí baťůžek, svačina a pití. Ráda 
bych, aby se ke slavnostní příležitosti pěkně oblékly. Na slavnostní oběd odcházíme v 10:45hod. 
Po obědě, asi v 11:25hod děti odchází do družiny. Ve čtvrtek bude školní družina otevřena do 
16:00 hod a nebudou kroužky deskové hry a keramika. 

 Vánoční prázdniny jsou od pátku 23. 12. 2022 – pondělí 2. 1. 2023. 

                   
 

 Ve škole se znovu s dětmi potkám v úterý 3. ledna 2023.  
 

Plány angličtina: 
1. ročník: U2 Hudební nástroje - the piano, guitar, drums, flute, violin, trumpet 

DÚ: Opakujte si slovíčka z lekce Hello, Unit 1, Unit 2 online 
https://elt.oup.com/student/letsexplore/level01/picturedictionary/?cc=cz&selLanguage=cs 

2. ročník: U1 Can you (run)? Aktivity, práce s textem 

DÚ: Opakujte si slovíčka z lekce Hello, Unit 1 online 
https://elt.oup.com/student/letsexplore/level02/picturedictionary/?cc=cz&selLanguage=cs 
https://www.youtube.com/watch?v=D0Ajq682yrA 

3. ročník:  Christmas - Vánoce, U2 Komiks, opakování lekce 2, test z U2 v pátek 6.1. 

DÚ: Opakujte si slovíčka z lekce Hello, Unit 1 a 2 online a na odkazech v google učebně. 
https://elt.oup.com/student/letsexplore/level03/picturedictionary/?cc=cz&selLanguage=cs 

  

Týdenní plán: 
 
Český jazyk:___________________________________________________________________ 
 
Matematika:___________________________________________________________________ 
 

https://elt.oup.com/student/letsexplore/level01/picturedictionary/?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/letsexplore/level02/picturedictionary/?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.youtube.com/watch?v=D0Ajq682yrA
https://elt.oup.com/student/letsexplore/level03/picturedictionary/?cc=cz&selLanguage=cs


Další sdělení:  
 
 

Podpis rodičů: 
 


