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          Milí rodiče,
     vítám Vás při čtení prvního týdenního plánu. Sejdeme se hned v pondělí na rodičovské schůzce, kde probereme různé podrobnost,
nyní tedy alespoň co Vaše dět zhruba čeká v průběhu prvního týdne.
Pondělí 3.9. v 8:30 setkání ve třídách, pak se každého z dět ujme jeden deváťák a v 9:15 jej odvede do tělocvičny. Zde proběhne 
slavnostní zahájení školního roku, poté deváťáci opět dět odvedou do třídy. Půjdete se podívat do družiny, následně proběhne naše 
schůzka (odhadem od 10:15 do 11:15), zatmco dět zůstávají v družině a hrají si tam.
Úterý 4.9. - 2 vyučovací hodiny (8:25-10:05), poté si dět odvedete nebo s učitelkami počkají do 12:00. Tento den budeme za pomoci 
deváťáků tvořit trička se jmény a chtěli bychom se zdržovat spíše venku (pokud počasí dovolí) – proto prosím dět oblečte přiměřeně 
počasí a počítejte s možnost ušpinění. Vzniklé tričko potom je potřeba doma z rubu přežehlit, aby se zafiovala barva.
Středa 5.9. - 3 vyučovací hodiny (8:25-11:10), poté si dět odvedete nebo s učitelkami počkají do 12:00. Tento den si pořádně 
projdeme školu, zkusíme se více seznámit a stmelit, nastnit si pravidla atd.
Čtvrtek 6.9. 4 vyučovací hodiny (8:25-12:00), poté si dět odvedete nebo půjdou do družiny (pokud budou přihlášené). V tento den 
(bude-li přát počasí) se s deváťáky projdeme po okolí školy a po Deblíně.
Pátek 7.9. 4 vyučovací hodiny (8:25-12:00), poté si dět odvedete nebo půjdou do družiny (pokud budou přihlášené). Budeme ještě 
trochu pracovat na pochopení pravidel a na výzdobě třídy.
     Během prvního týdne ať si prosím dět přinesou věci ze seznamu, který jste obdrželi na konci loňského školního roku (lepidlo, 
voskovky, cvičební úbor…). Také bude potřeba vyplnit údaje v žákovském deníku.
     Druhý týden již bude probíhat podle rozvrhu – tedy každý den do 12:00, ve čtvrtek do 12:50. Dět si nosí všechny učebnice, které 
dostaly první den ve škole.
                             Děkuji a přeji příjemný začátek!
                                                                                                               Hana Trtlková 


