
Srdečně vás zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠ Dobřichovice dne 25.11. 2015 
Budova v Raisově ulici od 8 do 13, budova v ulici 5. května od 8 do 13h35 a od 14h30 do 16h10 

Potřebujete poradit, jak na eŽK? Nabízíme vám školení používání elektronické žákovské knížky v počítačové učebně od 9h nebo ve 13h (cca 45 min, 
hesla do žákovské knížky s sebou). 
 
NA CO SE MŮŽETE NAPŘÍKLAD TĚŠIT: 
 
V 9h50 Taneční vystoupení dětí pod vedením paní učitelky Hejné 
 
2. B realizuje celodenní projekt „Perníková chaloupka“, který si klade za cíl rozvíjet samostatnou práci žáků ve skupinách. 
4. A bude v matematice zkoušet podle metody profesora Hejného „autobus“ 
4. B chystá pestrý tělocvik, matematiku s internetovou soutěží a mluvnici v pohybu. 
5. B procvičuje vyjmenovaná slova a slovní druhy na interaktivní tabuli 
 
Angličtina 
S paní učitelkou Hejnou děti čeká následující: 
3. třída Slovíčka na 100 a jeden způsob aneb pojďme spočítat, kolik způsobů se vejde do 45 minut 
4. třída Místa, města – popis (procvičování předložek a vazby There is/are) 
5. třída Kterak pracujeme s interaktivní tabulí, co všechno děti zvládnou během jedné vyučovací hodiny 
S paní učitelkou Kubáskovou pak toto: 
3. třída - Feelings - používání obrázků, hra - předvádění nálad 
4. B a 4. A My town - skupinový projekt 
5. třída - Body parts - human and animals - vzájemný diktát, interaktivní tabule  
6. třída - Holidays - použití interaktivní tabule, práce ve skupinách, slovní zásoba - asociační pavouk,  možno nazvat Vyrážíme na dovolenou/prázdniny 
8. třída -  Fame - využití videa a práce s písničkou  
A paní učitelka Wladařová: 
5. třída - hraní a čtení komiksu - Happy Birthday! 
6. třída - Slovesa v přítomném a minulém čase pomocí písničky  I can´t dance od Phila Collinse 
 
Český jazyk 6. třída Dramatizace místní pověsti 
Zeměpis 9. třída - Cestovní kancelář aneb Cestujeme po západní Evropě 


