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Český jazyk

Dvojhlásky OU, AU, EU, malá písmena – Slabikář 1 str. 50-56. Písmeno y,n– Písanka 1 str. 46-50.
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. (Budeme dodělávat cvičení, která vynechali, poté pokračovat dál.)

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,
bohužel jsem tento předprázdninový týden byla nadále ve škole nepřítomna, děti měly suplování (většinou s paní asistentkou
Rozbořilovou). Hodně dětí bylo také nemocných. Z těchto důvodů nepokračovaly některé úkoly (TV vysílání apod.) - velice se
omlouvám a prosím o pochopení.
11.2.-15.2. jsou „jarní“ prázdniny.
V následujícím týdnu nás čeká dvakrát plavání (ve středu 20.2. a v pátek 22.2.).
Ve čtvrtek 21.2. dopoledne bude „Den školáka“ - otevřená výuka ve škole, setkání s vedením školy. Musím však upozornit, že co se
týče mé osoby, na tento den mám již dlouho dopředu plánované vyšetření, tudíž nebudu přítomna. Pokud byste se chtěli přijít podívat
některý jiný den, určitě je to možné, můžeme se domluvit.
V pátek 22.2. proběhne školní kolo recitační soutěže. Před jarními prázdninami si děti ve škole vybíraly básničku, kterou se mají
naučit, neboť si nejdříve uděláme třídní kolo soutěže, kde vybereme tři postupující recitátory. Přikládám zde básničky, které jsem jim
vybrala já, avšak pokud bude chtít někdo úplně jinou, s níž by mohl uspět, může se naučit tu (ovšem měla by být podobné délky jako
básničky níže).
1.3. po celé dopoledne bude ve školní tělocvičně každoroční školní karneval prvního stupně. Součástí budou různé soutěže, tanec v
maskách atd. Zřízena bude klidová – odpočinková třída. Děti můžou začít chystat masky...
Děkuji a přeji příjemné zimní dny!
Hana Trtílková

