Týdenní plán od 26.6. do 30.6.2017

Jméno: ______________________________________________________________

Co nás čeká tento týden:

Předmět

Učivo

Český jazyk

Budu vybírat pracovní sešit z ČJ, aby jej děti někde nezaložily a v září
měly. Na začátku 4. třídy si je rozdáme a dobereme učivo o slovních
druzích.

Psaní

TV vysílání – Prázdniny – libovolné psaní na toto téma.

Matematika

V rámci tréninku můžou děti dopočítat úkoly v pracovním sešitě.

Prvouka

Vycházka s pozorováním biotopů. Den mazlíčků.

Informace pro rodiče:
Milí rodiče,
- v pondělí, úterý a ve čtvrtek bude vyučování zkrácené na 4 vyučovací hodiny, ve středu je
plavání, z něhož přijedeme jako vždy ve 12:50.
- V pondělí 26.6. budeme vybírat učebnice. Přes víkend prosím učebnice zkontrolujte,
vygumujte, popř. slepte. Za poškozené učebnice se podle míry poškození budou vybírat menší
poplatky. Odevzdává se učebnice matematiky, prvouky, angličtiny a češtiny (i pracovní sešit z
ČJ – viz předchozí tabulka „Co nás čeká“). Tento den jsem také dětem slíbila udělat „Den
mazlíčků“, kdy si budou moci do školy donést domácího mazlíčka. Prosím ale, ať to jsou jen
zvířátka, která se dají přinést a nechat v nějakém boxu (ne kočky, psi, ovce, dinosauři
atd. :-)).
- V pondělí a v úterý bude probíhal turnaj 1. stupně ve stolním fotbálku.
- Ve středu 28.6. je závěrečná lekce plavání.
- Ve čtvrtek 29.6. bychom si udělali vycházku do okolí a na zmrzlinu.
- V pátek 30.6. budeme končit v 10:30, aby děti stihly autobusy. Obědy jsou automaticky
všechny odhlášené, pokud budete mít o oběd pro své dítě zájem, je potřeba si jej na tento
den přihlásit ve školní kuchyni, popř. přes web.
- Začátek dalšího školního roku bude v pondělí 4.9. Do té doby prosím o doplnění výbavy
výtvarných kufříků (seznam je zveřejněný na webu školy) a pouzder. Chtěla jsem Vás
požádat, zda byste místo vodovek pořídili spíše anilinové barvy - „anilinky“. Mají jasnější
barvy a obrázky vypadají mnohem lépe. Sešity si bude každý kupovat sám, seznamy všech tříd
budou též na webu.
- V pátek jsem si vyráběli prázdninový deník. Je to pro děti takový prázdninový úkol, aby
nezapomněly psát. Ukazovala jsem jim deníky mého syna, aby měly trochu představu, jak by
mohl vypadat. Určitě není nutné psát každý den, když se třeba neděje nic tak závratného.
Zápis udělají, když pojedou někam na výlet, na rodinnou dovolenou a podobně. Můžou si tam
lepit vstupenky, letáček z muzea, pohlednici z hradu, fotografie. Věřím, že když si deník
někdy později vezmou a prolistují, budou to příjemné vzpomínky. V září si deník všichni
donesou – alespoň doufám. :-)
- Konečně přišlo vyúčtování za autobus na výlet. Vracet máme cca 117,50 na dítě. Pokud by
Vám to nevadilo, vraceli bychom každému těch 100,- Kč a těch zhruba 17,50 pro každého
bychom společně ve čtvrtek prohýřili za zmrzlinu na oslavu konce školního roku.
- Já Vám děkuji za spolupráci a trpělivost (s dětmi i se mnou, i pro mě toho bylo - a ještě
bude - mnoho nového, co jsem se musela naučit :-)), přeji pěkné prázdniny,
počasí, jaké si přejete, dovolené, které jste si vysnili – a ať se toho 4.
září všichni zase šťastně vrátíme celí, opálení, děti určitě budou pořád
naložené ve vodě, takže minimálně polovina z nich mě přeroste. Čeká nás
stěhování do nové třídy, velký nový projekt, staří dobří kamarádi… Tak ať
si na to pořádně odpočineme.
Hana Trtílková

