
Milé děti,

 čtení s porozuměním, INTONACE; ilustrace a ilustrátoři

DOMÁCÍ ÚKOLY

pondělí
úterý

středa  M pracovní list
čtvrtek

AKTUALITY! INFORMACE! UPOZORNĚNÍ!

 ČJ pracovní list

 M pracovní list
 ČJ pracovní list

 Christmas – slovní zásoba
- otázka "Do you like…?" a odpověď

 

ZÁPIS DO ČTENÁŘSKÉHO LISTU - PROSINEC !!!

- SPOLEK RODIČŮ PŘI ZŠ PLAŇANY vybírá 200 Kč na žáka - do konce roku

NA ŠKOLNÍ EMAIL (VÝBĚR) A DĚKUJEME ZA TY JIŽ ZASLANÉ.

- pátek 3. 12. - PROMÍTÁNÍ FILMU SE RUŠÍ

PROSÍME RODIČE O ZASLÁNÍ FOTOGRAFIÍ Z PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

- KONZULTACE - přihlašování odkazem na školním e-mailu
- ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA str. 10 - podpis u čtrtletního hodnocení

- POSLEDNÍ DEN PŘED PRÁZDNINAMI - ZDOBENÍ STROMKU PRO ZVÍŘÁTKA

- tradiční zvyky a rodinné tradice - rozdíl

( 6. - 10. PROSINCE 2021)

- známé pracovní činnosti a běžné profese

TÝDENNÍ PLÁN

 malé psací  k,f, malé a velké psací ch/Ch - SPRÁVNÉ TVARY

S úsměvem Pavla a Honza

v pondělí nás čeká zajímavé počítání. Kdo ví, jak to po návštěvě čertů asi dopadne. No dobrá, 
možná přijde i ten Mikuláš……. a třeba i anděl. Ale zmůžou něco, jestli jste celý rok zlobily?? Nebo 
nezlobily?? Do toho se asi pouštět nebudeme a necháme to na nich. A taky kdo ví, jaké mají teď v 
pekle nebo v nebi anticovidové předpisy. Třeba tam ani nesmíte J. Počkáme..... a uvidíme.

 pamětné sčítání a odčítání do 50; odhad
 hadi, pavučiny, výstaviště,autobus, části celku

CO TENTO TÝDEN VE ŠKOLE DĚLÁME?

 číselná řada do 50, porovnávání čísel, rozklad čísla - sč. trojúhelníky

 samohlásky + délka (u, ů, ú); význam slova; DRUHY VĚT!!

vezmeme  si,  bObKU,  
taky  nějakou  
barborku ??

tak  ti,  bobe,  neví m .  já  
bych  si  vzal  asi  radši  
nějakého  králí ka , ne ?



Pravidla „covidové“ bezpečnosti ZŠ Plaňany - výběr 

1) Školu navštěvují pouze zdraví žáci a zaměstnanci (bez teploty, 
rýmy, kašle, zvracení, průjmu, bolesti svalů a kloubů,…).  

 

2) Cizí osoby vstupují do budovy pouze v nejnutnějším případě, 
pouze zdravé a pouze po ohlášení v sekretariátu školy. 

 
3) Všichni, kteří vstupují do školy, si přede dveřmi nasadí roušku (do 15 

let) nebo respirátor (starší 15 let). Rouška nebo respirátor se nosí ve 
společných prostorách (chodba, WC, školní jídelna). 

 

4) U dveří si všichni vydezinfikují ruce. Dezinfekci provádí i před jídlem 
a po použití WC… 

5) Žáci 1. stupně vstupují do školy vchodem „A“ a žáci 2. stupně 
vchodem „B“. Stejnými vchody odcházejí po vyučování ze školy. 

6) Žáci se testují na COVID – 19 antigenními testy….. Testovat se 
nemusí žáci, kteří prokazatelně prodělali COVID – 19 a jsou 
v ochranné lhůtě 180 dnů (prokáží potvrzením o pozitivním testu 
nebo od lékaře), a žáci, kterým od podání druhé dávky vakcíny 
uplynulo nejméně 14 dnů (prokáží certifikátem). 

7) Pokud je žák pozitivní, je vyrozuměn zákonný zástupce žáka a do 
jeho příchodu je žák izolován k tomuto účelu určené místnosti. 
Zákonný zástupce žáka bude při jeho převzetí informován o dalším 
postupu. 

 


