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Český jazyk Hláska a písmeno A, Á – Živá abeceda str. 2-7. Uvolňovací cviky str. 2-4.

Matematika Hřiště. Určujeme počet. - Matematika str. 6-11.

Náš svět Co se děje ve škole, kdo pracuje ve škole. Ztvárnění třídních a školních pravidel. Bližší seznamování se spolužáky.
„Lesní den“ - chování v lese a po cestě, hledání reálií z knížky o lesním skřítku Rozekvítkovi, počítání s přírodninami, skládání 
písmenek.

Anglický jazyk Zahajovací lekce – seznámení s angličtinou a s paní učitelkou.

Informace pro 
rodiče

          Milí rodiče,
     je toho pro všechny mnoho nového, během prvního týdne jsme se trochu oťukali, ale hlavně to byl týden plný vysvětlování, pravidel chování ve
škole a ve třídě atd. Snad nám to bude fungovat.
     Domácí úkoly zatím nebyly. Tento týden začneme s prvním písmenkem (které ale, jak se zdá, už všichni znají) a prvním čtením, popř. přibude 
občas jeden list na uvolňování (kreslení klubíček apod.).
     Poprosím, aby si už všichni donesli věci ze seznamu, který jste obdrželi na třídní schůzce v červnu, dále všechny formuláře (zmocnění, zápůjčka 
klíče, přihlášky do družiny...). Také ať si děti každý den nosí v aktovce to, co dostaly první den ve škole, tedy: Živou abecedu, Uvolňovací cviky, 
Zdokonalujeme čtení, Matematiku, žákovský deník + pouzdro s psacími potřebami.
     Od října se rozběhnou školní kroužky – všichni byste měli mít zprávu na Edookitu. Cena je 400,-/pololetí. Přihlašování probíhá prostřednictvím 
mailu na krouzky.zsdeblin@gmail.com do 14. 9. 2018. Vždy uveďte jméno dítěte a třídu + o jaký kroužek má zájem. Dítě je závazně nahlášeno na 
obě pololetí. Odhlašovat lze pouze POLOLETNĚ taktéž na daném emailu. Pokud dítě nebude odhlášeno, bude nadále účtována platba za kroužek. 
Jestliže nebude naplněna kapacita kroužku, informujeme Vás o jeho neotevření.
     Předpověď počasí na další týden je poměrně příznivá, proto ve čtvrtek 13.9. bychom udělali první výpravu za skřítkem Rozekvítkem. Sejdeme 
se ve škole jako vždy, přečteme si z knížky, připravíme se a nasvačíme, pak vyrazíme do lesa. Návrat budeme směřovat na 12:50, přímo na oběd. S 
sebou v tento den není potřeba mít aktovku. Co je třeba mít: pohodlné oblečení a obuv (přiměřeně k počasí), pokrývku hlavy, batůžek s pitím a 
svačinou, psací potřeby (pouzdro), šátek (na hry, zavázání očí apod.). Klíček s čipem budeme nechávat ve třídě na věšáčku.
                             Děkuji a přeji příjemné dny!
                                                                                                               Hana Trtílková 


