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Český jazyk

Práce s textem – Slabikář 3 str. 2-7. Písmeno P, B, R, C, Č, Ch - Písanka 3 str. 14-19.
TV vysílání na 6.6.: Můj spolužák/spolužačka. V souvislosti s tématem částí lidského těla nakreslit lidskou postavu (spolužáka) +
popisky částí jeho těla + jedna až dvě věty o tomto člověku (proč jsem si ho vybral, jaký je, co se mi na něm líbí…).

Matematika

Počítáme s pavučinami. Orientujeme se v čase – Matematika 2 str. 46-49.

Náš svět

Části lidského těla.

Anglický jazyk Líbí se mi – I like...
Informace pro
rodiče

Milí rodiče,
v úterý 28.5. se budeme fotografovat na třídní foto (+ případné skupinky, avšak upozorňujeme, že skupinové foto bude paní
fotografka dělat v tolika kusech, kolik na nich bude osob – tzn. dítě, které je na fotografii, MUSÍ si ji koupit).
Ve středu 29.5. pořádá Žákovský parlament diskotéku – pro 1. stupeň od 16:00 do 18:30. Vstupenka je za 10,- Kč (zahrnuje
poukázku na jídlo a pití) a lístky do tomboly po 5,- Kč – oboje je možné zakoupit v předprodeji.
V pátek 31.5. bude pro první stupeň během vyučování ukázka canisterapie. Vstupné bude symbolické – 10,- Kč (na benzín a
odměny pro psy).
Taktéž v pátek 31.5. jste srdečně zváni na společný koncert Pěveckého sboru Sasanky ze ZŠ Deblín se švýcarským sborem MéliMélo Academy z Basse-Nendaz. Koncert se uskuteční za podpory Městyse Deblín a za pomoci KPŠ Kamarád, a to od 17:00 na dvoře
školy. Vstupné bude dobrovolné, těšit se můžete také na občerstvení a jistě i na neobvyklý zážitek.
Blíží se také datum školního výletu – naše třída pojede společně se školkami 20.6. do ZOO Brno. Zde je objednán program
„Stopujeme zvířátka“, vláček a vstupné. Cenu (asi 300 až 350 Kč) ještě sdělíme. Odjezd je naplánován v 8:30 od školy, odjezd od ZOO
zas na 14:00.
Děkuji a přeji příjemné květnové dny!
Hana Trtílková

