TÝDENNÍ PLÁN 10
6. – 10.11. 2017
Český jazyk

Opakování v pracovním sešitě str. 13 -14 (stavba slova – kořen, předpona, přípona, předložky a předpony). Příslovce (loňský pracovní sešit str. 37).
Diktát – slova s obojetnými souhláskami (cv. 3, str. 17 v učebnici).
Úkol do TV vysílání 13.11.: Vrátíme se ještě k „dušičkám“ a budeme ještě chvíli vzpomínat – téma bude vzpomínka na někoho, kdo už nežije,
napsat 5 – 8 vět o něm (babička, pradědeček...).

Matematika

Násobení a dělení. Rovinné útvary. – UČ str. 24-28, PS str. 16-18.
Desetiminutovka na násobení a dělení a šipkový graf.

Náš svět

Naše nejstarší minulost v pověstech, Velkomoravská říše. – VL červená str. 13 - 14, PS str. 10. Rostliny – kořen, stonek, květ a plody – PŘ str. 14 –
15, PS str. 9.

Anglický jazyk

LAU - Pokračujeme s tématem rodina, budeme počítat do 100 a srovnávat, kolik je komu let. Naučíme se říct "starší, mladší" a budeme popisovat,
kde bydlíme.
KOL – Abeceda.
SRB – Seznámení s novou učebnicí Happy Street. Domácí procvičování: Prosím, připojte se k online procvičování slovíček přímo pro naši skupinu
angličtiny. Přihlášení můžete provést přes následující odkaz: https://www.memrise.com/group/204007/.

Informace pro
rodiče

Milí rodiče,
v tomto týdnu budou probíhat třídní schůzky „ve třech“. Prosím ještě o domluvu ty, kdo se mi ještě neozvali s vhodným termínem:
pondělí 6.11. 14:45,
úterý 7.11. asi 16:20-17:00,
čtvrtek 9.11. 15:00, asi 16:20 -17:00,
pátek 10.11. 14:45 (popř. pokud se nevejdete do žádného z těchto, můžeme se individuálně domluvit na další týden).
Ve čtvrtek 9.11. budeme první hodinu chystat perníčky na Svatomartinskou slavnost. Pokud to bude možné, ať si děti přinesou silikonovou
podložku, váleček a vykrajovátko srdíčka.
V pátek 10.11. se koná Svatomartinský lampionový průvod – začátek je v 17:00 u MŠ Krteček, jde se na dvůr ZŠ. S sebou lampión, dobrou
náladu. Přijede i Martin na bílém koni – prosím je nutné, aby se děti z bezpečnostních důvodů nepřibližovaly ke koni (mohl by se splašit a
kopnout).
Ve čtvrtek 23.11. budeme mít besedu s režisérem animovaného večerníčku Krysáci (beseda v některých třídách proběhla už loni a byla
úspěšná, a vzhledem k tomu, že děti velmi zaujalo animování a chtěli bychom letos zkusit „další level“ :-), bude se jim to jistě líbit). Vybírat se bude
60,- Kč na vstupné.

…...Na cesty do plavání si začaly děti zas brát telefony. Jelikož mobily jsou problém v celé škole, je stanoveno pravidlo, že na cestu autobusem po
dohodě s vyučujícím si na něm můžou pouze do sluchátek pustit hudbu (přičemž bude celou dobu schovaný někde v kapse či v batohu).
Doporučuji však pokud možno nedávat s sebou telefon vůbec – ve Wellness zůstávají skříňky s věcmi odemčené, mohl by se ztratit nebo rozbít...
Navíc si myslím, že cesta autobusem je fajn příležitost si popovídat v klidu s „živým“ kamarádem – nebo si s ním popřípadě zahrát nějakou
nenáročnou hru na cesty.
Nově se Vám bude zobrazovat zapomínání pomůcek v hodinách - a to v Edookitu v záložce "Aktivita v hodině". Pedagogové se na poradě
dohodli, že pro Váš přehled bude každé zapomínání oznámeno a evidováno tímto způsobem. Pro přehled dětí, rodičů i pedagogů.
Dále bych chtěla upozornit, že důvod nepřítomnosti dítěte je třeba hlásit do tří dnů jakýmkoli způsobem třídnímu učiteli. Po návratu do školy je
nutné jej do 24 hodin omluvit v Edookitu. Jako omluvenka slouží i tzv. Avízo, kdy vlastně dítě omluvíte již předem. V případě nedostupnosti
internetu lze omluvit i písemně v žákovském deníku.
V budově školy je domluveno a stanoveno školním řádem, že telefony děti používají pouze se souhlasem učitele. Mobil mohou mít v aktovce
nebo ve skříňce tak, aby nerušil výuku. V případě porušení budou informováni rodiče a v případě opakovaného porušení bude udělen kázeňský
postih. Domníváme se, že děti mohou trávit čas o přestávkách jinými aktivitami než hrát hry na mobilu.
Děkuji všem!
Hana Trtílková

