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Český jazyk Hláska a písmeno S – Živá abeceda str. 26-31. Uvolňovací cviky str. 14-16.

Matematika Skládáme na stejné části. Stavíme stavby. Používáme znak „rovná se“ - Matematika str. 26-31.

Náš svět Části stromu, stromy jehličnaté a listnaté. Podzim v lese.

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

Informace pro 
rodiče

          Milí rodiče,
     na opravu fotbálku vychází cena 15 Kč na dítě. Jde opravdu jen o příspěvek na opravu, neplatí se „za hru“, jak si některé děti myslí. Je to jednorázová platba a 
naše třída bude mít fotbálek jen pro sebe každé pondělí. 
     Zapojili jsme se do soutěže vyhlášené firmou Koh-i-noor, kterou nazvali „Špačkoš“. U třídy máme kartonový koš, do kterého sbíráme veškeré „špačky“ (pouze 
zbytky tužek a pastelek, nejsou povoleni opeřenci, zbytky cigaret, ani osoby s ptačím příjmením :-)). Pokud budete nějaké kousky pastelek mít, sbíráme je do 
konce ledna. Několik nejúspěšnějších škol pak obdrží vybavení do výtvarné výchovy a veškeré špačky se dostanou do chráněných dílen, kde z nich budou 
vyrobeny různé skulptury. Tyto pak půjdou do dražby Českého olympijského výboru a výtěžek z dražby ve prospěch České olympijské nadace, podporující zdravý 
pohyb dětí.
     30.11. se bude konat ve škole jarmark a vánoční dílničky pro děti (s doprovodem rodiče, prarodiče, staršího sourozence...). Pokud by se mezi Vámi našel 
někdo, kdo by měl zájem buď prodávat něco na jarmarku nebo vést dílničku, budeme za to rádi. V takovém případě je potřeba dát do konce října o tom vědět.
     Co se týče zadávání úkolu do čtení – budu se snažit jej dávat jen ze sešitku „Zdokonalujeme čtení“ každý den od pondělí do čtvrtka (tedy jen na víkend ne). 
Děti si tam dělají červenou tečku, mívají celou stránku. Je to dlouhé, opravdu stačí jen jednou přečíst a pak dát ev. ještě nějaký hledací úkol. Většinou se dětem 
daří, jen některé potřebují více času na to, aby pochopili spojování do slabik a slov.
     Některé z dětí jezdí do školy autobusem, doneslo se mi, že jsou opakovaně napomínány panem řidičem za chování v autobusu. Pokusili jsme se o tom mluvit, 
možná ještě i vy zdůrazněte, že v autobuse mají sedět na místě, nechodit za jízdy a neobtěžovat ostatní cestující. Ať to slyší z více stran. Jde i o jejich 
bezpečnost...
    A poslední důležitá věc – zatím se předpověď počasí tváří poměrně příznivě, proto bychom udělali další – říjnovou – výpravu do lesa. Byla by opět ve čtvrtek 
11.10., kdy máme delší den (a jediný celý den, kdy je s námi i paní asistentka). Příchod by byl jako obvykle na zvonění v 8:25, přečteme si z knížky, něco si o dni 
řekneme, posvačíme a kolem deváté vyrazíme. Návrat na oběd 12:50. S sebou batůžek s pitím a svačinou, šátek, něco na psaní (tužku), oblečení přiměřené 
aktuálnímu počasí.
                             Děkuji a přeji příjemné podzimní dny!
                                                                                                               Hana Trtílková 
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