TÝDENNÍ PLÁN 2.B – 5.9.-9.9.2015

Milé děti a rodiče,
prázdniny nám skončily a já bych Vás chtěla společně s naším skřítkem Všeználkem přivítat
v novém školním roce. Společně jsme si pro děti přichystali spoustu nových úkolů a hádanek,
pokusů a netradičních námětů do Ateliéru. Ve třídě máme položený nový koberec, zrcadlo
nad umyvadlem a čekají na nás také noví spolužáci.
Školní rok společně zahájíme v pondělí 5.9. v 8:30 hodin v naší třídě, pak bude následovat
slavnostní zahájení v tělocvičně. Předpokládaný konec v 10:15 hodin.
Na tento první den děti nepotřebují žádné pomůcky ani aktovky. Jen, prosím, napište na
lístek, zda děti půjdou v úterý 6.9. na oběd a do školní družiny vč. času odchodu. Domů
dostanou žákovskou knížku, kde si společně vyplňte úvodní stranu a podepište školní řád.
Žákovské knížky budou v průběhu měsíce září převáděny do elektronické podoby, proto
vypadají jinak než minulý školní rok. Dále si děti donesou přihlášku ke školnímu stravování
a lístek z družiny, kde zkontrolujte přední i zadní stranu. Zejména je důležité vyplnit čas
odchodu z družiny na každý den.
V následujících dnech bude výuka končit 12:00 hodin. Na úterý 6.9. si děti donesou
potřeby do Ateliéru a pouzdro. Budou dostávat pracovní sešity, a pokud nám bude přát
počasí, půjdeme se podívat na nové školní hřiště.
Ve středu 7.9. si zahrajeme ve třídě hry a podle počasí půjdeme ven.
Od čtvrtka 8.9. výuka dle rozvrhu.
Ve středu 14.9. proběhnou hromadné třídní schůzky, kde se seznámíte s novým
informačním systémem naší školy. Jste srdečně zváni!
V pátek 16.9. pojedeme na 1. lekci plavání do Wellness Kuřim. V případě, že se Vaše dítě
nemůže plaveckého výcviku zúčastnit, je nutné potvrzení od lékaře.
V průběhu měsíce září budu vybírat peníze za pracovní sešity a plavecký kurz. Částky
budou upřesněny.
S přáním klidného vstupu do nového školního roku uč. Monika

Jak se mi líbily prázdniny?

Napiš nejméně 1. větu a nakresli svůj zážitek z prázdnin

PODPIS ŽÁKA:

RODIČE: ____________________

