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TÝDENNÍ PLÁN
4.9. - 8.9.
ČESKÝ JAZYK

opakování učiva 1. ročníku – pracovní sešit str. 4.-5., písanka str. 2.-3. Povídání o prázdninách

ANGLICKÝ JAZYK
MATEMATIKA
NÁŠ SVĚT

opakování učiva 1. ročníku – pracovní sešit str. 5.-7.

povídání o prázdninách, lesní výprava – 6.9.
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Informace pro rodiče:
Vážení rodiče,
nezadržitelně se blíží začátek nového školního roku a proto posílám základní informace k prvním dnům :
Pondělí 4.9. - sejdeme se v 8.25 ve třídě, odkud se v 9.00 přesuneme na slavnostní zahájení do tělocvičny. Děti si nemusejí brát aktovky, stačí
batůžek. Ukončení vyučování v 10.00. Rodiče vítáni.
Oběd ani školní družina není první den v provozu.
Úterý 5.9. - vyučování končí ve 12.00, oběd i družina již fungují. S sebou: aktovku na pracovní sešity, pouzdro, přezůvky, krabici s výtvarnými
potřebami, 100,- Kč na obědový čip (kdo si dosud nevyzvedl), šňůrku na klíč.
Děti dostanou k vyplnění formuláře o zápůjčce klíče od šatní skříňky, informace o změnách osobních údajů, zmocnění k odvádění žáků ze
školy a přihlášku na obědy. PROSÍM O JEJICH VYPLNĚNÍ A VRÁCENÍ VE ČTVRTEK 7.9. Předem děkuji.
Středa 6.9. - vyučování končí ve 12.00, družina v provozu. Celý den nefunguje elektřina, proto nebude oběd - dejte proto dětem odpovídající
svačinu na celý den. Uděláme si lesní den - budeme hrát hry, stavět domečky v lese... S sebou: vhodné oblečení a obutí, batůžek, pláštěnku,
repelent, kšiltovku nebo klobouk.
Od čtvrtka 7.9. bude probíhat vyučování podle rozvrhu. Obědy i družina v provozu bez omezení. Děti si přinesou pytlíčky s tělocvikem (prosím
o převlečení do tělocvičny i na ven), kdo si odnesl matematické karty - donese si je zpět.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Od letošního školního roku se v jídelně vydávají obědy podle čipového systému (od října výběr ze dvou jídel). Záloha na čip je 100,- Kč a
pokud jej žák ztratí, musí složit zálohu na nový. V případě, že jej zapomene doma, musí jít za vedoucí jídelny a ta mu dá lísteček, který
předloží v jídelně paní kuchařce.
Žáci, kteří mají zaplacené obědy, jsou automaticky přihlášeni k obědu ; kdo oběd chtít nebude, musí si jej odhlásit pomocí přístupových
údajů, které jste dostávali loni. Pokud jste lísteček ztratili nebo se loni nepřihlásili, Jana Sojková, vedoucí jídelny, Vám opakovaně vydá
přihlašovací údaje k systému správy obědů. Oběd lze odhlásit 1 den dopředu a přihlásit 2 dny dopředu.
HROMADNÉ TŘÍDNÍ SCHŮZKY - středa 13. 9. 2018 v 17:00
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