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Český jazyk Písmena Ď, Ť, Ň, ď, ť, ň – Slabikář 2 str. 43-46. Písmeno  f, g – Písanka 2 str. 45-48.
TV vysílání na 9.5.: Příběh nalezené věci – určitě při úklidu na Den země něco najdeme (nebo se o nějaký zajímavý nález budeme 
muset postarat, popřípadě si na nějaký takový zavzpomínáme). Tentokrát budou mít děti za úkol vymyslet a stručně napsat a nakreslit 
příběh této věci (opět minimálně dvě věty tiskacími či psacími písmeny). Jak se vlastně stalo, že se na toto místo dostala, kdo ji vlastnil 
apod...

Matematika Vracíme se k úlohám. – Matematika 2 str. 38-39.

Náš svět Den Země, péče o přírodu, chování v lese...

Anglický jazyk --- (Státní svátek)

Informace pro 
rodiče

          Milí rodiče,
     v pondělí 29.4. proběhne ve škole program „Kouzelná planeta“ - promítání a beseda s cestovatelem, bude možnost i zakoupit 
suvenýry. Vybírá se vstupné 50,- Kč.
     Taktéž v pondělí 29.4. odpoledne pořádá 7. třída zahradní slavnost. Ta se bude konat od 16:00 do 18:00 na školní zahradě za 
Oranžovou školkou. Připraveno bude pěvecké a taneční vystoupení, cukrová vata, párky v rohlíku, program s hasiči a soutěže pro děti. 
Jste srdečně zváni Vy i Vaše děti.
     V úterý 30.4. se připojíme k oslavám Dne Země – jako každoročně úklidem. Narozdíl od ostatních tříd se prvňáčci nebudou dělit, 
nýbrž půjdeme jako třída do lesa do míst, kam chodíváme obvykle. Nicméně úklid nás také čeká, proto Vaše děti dostaly návratku k 
vyplnění, na níž je uvedeno, aby v tento den měly s sebou pracovní rukavice a svačinu s pitím + přiměřené oblečení. Na oběd se 
budeme vracet cca v 12:50. Zamračené počasí nevadí, ovšem v případě velmi nepříznivého počasí (vytrvalý déšť) bude probíhat běžná
výuka.
     Ve středu 1.5. a 8.5. je státní svátek.
     V pondělí 6.5. a v úterý 7.5. je ředitelské volno.
     Prosím také o dovybavení na tělocvik (obuv do tělocvičny, tričko a tepláky či kraťase, dívky GUMIČKU na stažení vlasů!).
                              Děkuji a přeji příjemné kvetoucí jarní dny!
                                                                                                               Hana Trtílková




