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Český jazyk Písmeno R, dvojhlásky OU, AU, EU – Slabikář 1 str. 45-49. Písmeno  j– Písanka 1 str. 40-45.
Na TV vysílání je vždy týden – do příštího čtvrtka. Bohužel jsem ze zdravotních důvodů (svých a svých dětí) tento týden nebyla 
přítomna, za což se omlouvám – prezentace a další zadání budou po mém návratu do školy.

Matematika Počítáme do 13 a 14. – Matematika 2 str. 13-15.

Náš svět Dny v týdnu, měsíce.

Anglický jazyk Jak se cítíme (happy, sad.…), písnička https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8.

Informace pro 
rodiče

          Milí rodiče,
     děti dostaly druhý díl matematiky – první díl ať už nenosí, budeme teď už používat pouze ten nový (stejně tak není potřeba nosit 
Uvolňovací cviky a Živou abecedu – stále je u někoho občas zahlédnu, i když při každé takové příležitosti připomínám, že už nebudou 
potřeba).
     Prosím ještě do jarních prázdnin o doplacení 30,- na papírové ručníky do třídy (pokud jste již zaplatili, děkuji).
     Od středy 6.2. začneme jezdit na plavání – každou středu o velké přestávce, návrat je na oběd ve 12:50. Jelikož se tím středeční 
vyučování o hodinu protáhne, naopak se po dobu plavání zkrátí o hodinu výuka ve čtvrtek, kdy budeme končit ve 12:00. Vyučování 
bude tedy vypadat takto:
Pondělí – beze změn do 12:00 – nosit ČJ, M.
Úterý – vyučování do 12:00 – nosit ČJ, M, AJ.
Středa – ČJ, M, plavání do 12:50.
Čtvrtek - vyučování do 12:00 – nosit ČJ, M.
Pátek - vyučování do 12:00 – nosit ČJ, M.
Aktovky si budou děti nechávat ve škole, s sebou na plavání ať mají batůžek s plavkami, osuškou, dívky plaveckou čepici a gumičku na 
sepnutí vlasů, pokud máte, tak i boty do sprchy, popř. plavecké brýle. Svačit se budeme snažit o první přestávce ve škole (aby před 
plaváním stihlo „slehnout“). Prosím co půjde – podepsat… Neplaváčci budou zůstávat ve škole.
     V pátek 8.2. je další schůzka Žákovského parlamentu (pro zvolené zástupce).
     V pátek 29.3. se připojíme k akci „Noc s Andersenem“. Nezúčastní se všechny děti ze třídy – jen ty, které chtějí a na tuto akci se 

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8


nominují (splní úkol – v případě prvňáčků bude nejspíš prezentace knihy s nějakou jednoduchou vizitkou + krátký komix – budeme si 
ukazovat komiksy Ferdy Mravence, neboť letos je 70. výročí Albatrosu a O. Sekora je jeden z jeho kmenových autorů. Zadání ještě 
budu upřesňovat). Další podmínkou bude přihláška podepsaná od rodičů a bývá většinou nějaký poplatek asi 50,- Kč na provozní 
náklady (pokud se nám podaří v rámci NsA uspořádat besedu se spisovatelem, asi bude poplatek o něco vyšší). Jde v podstatě o spaní 
ve škole spojené nějakým způsobem s knížkami, podrobnější program této noci (od pátečního pozdního odpoledne do sobotního 
rána) se bude teprve ladit. Předběžnou informaci Vám píši už nyní - některé děti můžou potřebovat více času na splnění úkolů nebo 
sebrání odvahy.
                              Děkuji a přeji příjemné zimní dny!
                                                                                                               Hana Trtílková


