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Český jazyk Hláska a písmeno L – Živá abeceda str. 14-18. Uvolňovací cviky str. 7-10.

Matematika Počítáme do 6. Čteme číslici 4 a 5 - Matematika str. 17-20.

Náš svět Části těla rostlin, vnímání zrakem, čichem, chutí a hmatem.

Anglický jazyk Barvy, části těla.

Informace pro 
rodiče

          Milí rodiče,
v minulých dnech byla Edookitem rozesílána informace ohledně projektu „Zdravý úsměv“. Pokud se k Vám tato informace nedostala, 
alespoň v krátkosti: Projekt bude trvat 4 roky, děti se během této doby naučí, jak se správně starat o své zuby. Vše bude probíhat 
během výuky pod vedením profesionální lektorky. Zábavnou formou proběhne praktický nácvik s pomůckami (6 lekcí), žáci 
dostanou pracovní sešity a zubní kartáček. Projekt stojí na rok 300 Kč, nám ovšem přispěla sponzorským darem MDDr. Marta 
Adamová a KPŠ Kamarád,  takže by žáci platili jen 100 Kč na celý rok. Všechny děti dostaly návratku, prosím o její vyplnění a 
poslání zpět + zmíněných 100 Kč.
- Aby toho placení nebylo málo, je již dostupné vyúčtování za výkresy a papíry – v případě naší třídy jde o tvrdé výkresy velikostí A4, 
A3 a A2, slohu barevných papírů a balík papírů do kopírky. Po rozpočítání nákladů je cena na jedno dítě 193 Kč. Prosím Vás tedy o 
zaplacení, jak to bude možné.
- Protože některým rodičům není jasné, kam co platit, pokusím se o vysvětlení: platby za kroužky, družinu a jídelnu platíte „po své 
ose“ buď přes účet nebo v kanceláři školy. Další vybírání peněz (akce ve škole, pomůcky atd. - zkrátka asi vše ostatní, co se objeví zde v
týdenním plánu nebo v žákovském deníku – např. výše uvedený projekt a výkresy) jde přese mě. Já pak ve chvíli, kdy je vybráno od 
všech žáků, odevzdávám celkovou sumu na patřičná místa.
                             Děkuji a přeji příjemné dny!
                                                                                                               Hana Trtílková 


