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Český jazyk Hláska a písmeno E – Živá abeceda str. 20-25. Uvolňovací cviky str. 11-13.

Matematika Čteme číslici 5 a 6. Poznáváme podlaží - Matematika str. 21-25.

Náš svět Semena v plodech. Ovoce a zelenina.

Anglický jazyk Barvy, čísla do 10. 
Písnička How many fingers https://www.youtube.com/watch?v=xNw1SSz18Gg.

Informace pro 
rodiče

          Milí rodiče,
     děti nosí peníze na projekt Zdravé zuby  na výkresy, děkuji za to. Většinou jsem nevracela zpět 7,- Kč, které zbývaly do dvou set – při
některé příští platbě je odečtu.
     Několikrát už by se nám hodil šátek – pokud doma najdete nějaký, který Vám nebude chybět, když si ho dítě nechá ve škole na 
různé hry (zavázání očí, zakrytí při hádání...), budu ráda. Může být šátek či alespoň kus nějaké látky, látková plena...
     V pátek 5.10. od 14:00 do 15:00 je další zasedání žákovského parlamentu. V naší třídě byli ze zájemců zvoleni Pepík Šolc, Lucka 
Poláková a jako náhradnice Kája Vranková a Ina Hápová. Pokud to Vaše děti nedomyslely a víte, že v pátek touto dobou už ve škole 
nebývají a nebudou bývat, dejte mi prosím vědět, abychom vybrali jiné zástupce.
     Na seznamu věcí, které děti měly mít, byl mimo jiné nelinkovaný sešit A4. Během týdne si do něj zadáme první úkol – nakreslit co 
nejlépe svoji rodinu a pokud možno přidat popisky (MÁMA, TÁTA, JÁ, KARLÍK...).
     Na patře na chodbě je stolní fotbálek, je už dlouho rozbitý. Čtvrťáci si řekli, že ho spraví, aby se mohl zas používat. Používat jej však 
budou moci jen třídy, které na opravu přispějí. Protože si myslím, že prvňáčci budou chtít mít fotbálek jako ostatní (v minulosti byl 
hodně atraktivní pro všechny), že k němu stejně budou chodit, a po rozpočítání ceny opravy mezi všechny děti vychází asi 10 až 15 Kč 
na jednoho – připojili bychom se též. Pokud máte něco proti tomu, ozvěte se mi prosím, jinak budu s dovolením brát mlčení jako 
souhlas a dám Vám pak co nejdříve vědět přesnější částku.
                             Děkuji a přeji příjemné podzimní dny!
                                                                                                               Hana Trtílková 

https://www.youtube.com/watch?v=xNw1SSz18Gg

