TÝDENNÍ PLÁN 15
10.12. – 14.12.2018
Český jazyk

Písmeno N – Slabikář 1 str. 16-19. Písmeno m – Písanka 1 str. 13-17.
TV vysílání 13.12.: Jak si představuju Ježíška (téma si tentokrát vymyslely děti samy…).

Matematika

Řešíme slovní úlohy. Modelujeme tvary z dřívek - Matematika str. 52-54.
Psaní číslice 9, opakování číslic – Uvolňovací cviky.

Náš svět

Mariin malý oslík – čtení legendy, Vánoce...

Anglický jazyk

Rodina – My family.

Informace pro
rodiče

Milí rodiče,
lekce o zdravých zoubcích neproběhla ze zdravotních důvodů paní lektorky – o náhradním termínu budu informovat.
V úterý 11.12. se děti zúčastní besedy s autorem večerníčku Krysáci Cyrilem Podolským. Beseda proběhne v době vyučování. Cena besedy je
35,- Kč a na besedě je možné si zakoupit knihu Strašidelný herbář, která se stala předlohou k nově natáčenému večerníčku. Cena knihy je 249,vč. CD (mp3) s pohádkami, na přání do ní může být vepsáno věnování nebo podpis autora. Platbu za vstupné a popř. i za knihu budu vybírat
do pondělí 10.12.
V úterý 11.12. také proběhne ve školní jídelně "zdravá svačinka" – akce osmé třídy, na kterou půjdeme o velké přestávce spolu s deváťáky
do školní jídelny. Cena svačinky bude 10 Kč (za nápoj + vybranou pomazánku či nějakou zdravou sladkost). Děti si budou moci dokoupit podle chuti
další porce. (Pokud Vy či dítě nemáte zájem, svačinka samozřejmě není povinná - do jídelny s námi nepůjde a sní si ve třídě svoji svačinu...)
Prosíme všechny návštěvy školy, aby v nastalém počasí používaly návleky na obuv, jež jsou umístěné u vchodu a u koberců v přízemí.
Dále prosím přes Vánoce o kontrolu všech pomůcek, které děti mají mít – poslední dobou se stále častěji stává, že děti nemají cvičební úbor,
tužky, pastelky, gumu, ořezávátko, tyčinkové lepidlo, fixy na mazací tabulku… Uvedené psací potřeby doporučuji nakoupit do zásoby – nezkazí
se a v budoucích letech je dříve nebo později využijí! :-) Při nákupu prosím přiberte také sešit číslo 511+ (s tzv. „pomocnými linkami“) - už
známe poměrně dost písmenek a chtěla bych nejpozději od pololetí zařazovat krátké diktáty pravidelně každý týden. Papíry se lehce ztrácí, v
sešitě jsou pokroky dětí pěkně vidět a zůstanou pohromadě.
Děkuji a přeji příjemné adventní dny!
Hana Trtílková

