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Český jazyk Písmeno Ž, ž, Ř, ř – Slabikář 2 str. 24-29. Písmeno  c, h – Písanka 2 str. 25-29.

Matematika Počítáme do 19. Všímáme si podmínek. – Matematika 2 str. 31-33.

Náš svět Kalendář.

Anglický jazyk Jídlo - Food.

Informace pro 
rodiče

          Milí rodiče,
     čas hrozně letí a zas tu bude další čtvrtletí. Napíšeme opět písemné práce (v pondělí 8.4. český jazyk, v úterý 9.4. matematiku). V českém jazyce bude 
diktát (10 slov psacím písmem – vybráno z písanky), odpověď na otázku (čtení s porozuměním), pojmenovat věc na obrázku (tzv. samodiktát) a odpovědi 
na otázky k souvislejšímu textu. V matematice řada čísel 0 – 20, rozklad čísel, sčítání a odčítání (doplňování chybějících členů do příkladů), porovnávání 
(<, >, =), sčítací trojúhelníky, celé hodiny.
     Čas od času děti dostanou domů katalogy knížek. Pokud budete mít zájem o některé knihy, v každém katalogu je objednací lístek, který je potřeba 
vyplnit a donést co nejdříve do školy (termín bývá napsaný fixem na některém z katalogů). Objednané knihy pak chodí asi za měsíc, kdy děti dostanou 
knížky s lístečkem a cenou, kterou mají zaplatit paní Vacuškové v kanceláři školy. Neplaťte tyto knihy prosím předem (už se i stalo, že knížka nepřišla, 
popřípadě schovávám peníze měsíc ve třídě v šuplíku apod.), ale teprve až je opravdu dostanete.
     Přišlo nám také vyúčtování za autobus do divadla Věž – po rozpočítání je částka 65,- Kč na dítě.
     9.4. bude ve škole program „Dravci a sovy“, kdy se vybírá 35,- Kč na vstupné.
     Dále vybírám 80,- Kč na knížku na pasování. (A doufám, že se nějakou delší dobu další poplatek nevyskytne, ať po Vás nechci každý týden něco…)
     V pátek 5.4. ve 14:00 je  další zasedání Žákovského parlamentu.
     V souvislosti se „třičtvrtěletím“ bych Vás ráda pozvala na další tzv. triády – třídní schůzky, na které do školy přijdete i s dítětem (jako tomu bylo v 
listopadu). Prosím, abyste se mi ozvali, který den a čas by Vám nejlépe vyhovoval (na schůzku je potřeba počítat asi 15 minut):
Čtvrtek 11.4. 12:30 – 15:30
Pátek 12.4. 13:30 – 15:00
Pondělí 15.4. 14:00 – 17:30
Úterý 16.4. 12:30 – 17:00
Pokud se do žádného z těchto termínů nevejdete, dohodneme se individuálně.
                              Děkuji a přeji příjemné jarní dny!
                                                                                                               Hana Trtílková




