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rodiče

          Milí rodiče,
     léto a s ním i prázdniny utekly a já se Vám začínám připomínat s pravidelnými týdenními plány. Tento první bude na rozjezd 
obsahovat pouze informace pro Vás, od příště začnu seznamovat zas i s učivem.
     První školní den 2.9. začneme jako obvykle, v 8:25 po zvonění již všechny děti ve třídě. Poté bude následovat zahajovací 
ceremoniál v tělocvičně, děti budou končit asi v 10:15. V tento den si děti odnesou nové pracovní sešity a spoustu formulářů, které je 
potřeba s novým školním rokem vyplnit a podepsat. Prosím Vás, aby děti obratem vše řádně vyplněné přinesly zpět. Mimo jiné bude 
mezi formuláři přihláška do družiny, kde je potřeba vyplnit, popřípadě upravit či zkontrolovat zadní stranu (s odchody ze ŠD).
     V úterý a ve středu bude vyučování trvat do 12:00 (na oběd půjdeme o deset minut dříve).
     Od čtvrtka 5.9. začne výuka probíhat dle rozvrhu (viz Edookit), tj. vyučování do 12:00, v pondělí do 12:50. Děti nosí každý den 
písanku, pracovní sešity do ČJ a matematiky, sešity, které měly mít koupené, mazací tabulku s fixem a pouzdro s pastelkami, tužkou, 
gumou, perem atd. Také zpočátku budeme psát do loňské písanky (kde se doučíme písmena X, W a Q – písanky jsem na konci školního
roku vybrala a máme je ve třídě).
     S rozvrhem hodin souvisí i další důležitá věc – 16.9. začne naše třída jezdit na povinnou výuku plavání. V týdnech od 16.9. do 
konce listopadu bude s ohledem na plavání upraven rozvrh hodin – nebude probíhat klasická tělesná výchova (je nahrazena 
plaváním). Pokud některé z dětí ze zdravotních důvodů na plavání jezdit nebude, je opět potřeba písemné potvrzení od lékaře!
     V úterý 10.9. v 16:00 budou hromadné třídní schůzky rodičů druháčků (v naší třídě).
     Od 18.9. začne výuka náboženství – každou středu 12:30-13:15 v naší třídě. Děti, které chodily minulý rok, obdrží přihlášku první 
školní den, jestliže budete chtít přihlásit Vaše dítě, dejte mi prosím vědět – pošlu přihlášku také.
     V pátek 6.9. v 16:00 pořádá na školní zahradě KPŠ Kamarád zahradní slavnost, na niž jste srdečně zváni. Připraveny budou hry, 
soutěže, občerstvení… Přijďte přivítat nový školní rok!
     Školní kroužky probíhají vždy od října do května, během září o nich dostanete bližší informace. Jestliže někdo z Vás, rodičů 
(prarodičů) by měl zájem vést kroužek, určitě budeme rádi, když dáte co nejdříve vědět.
                                    Děkuji a těším se na další spolupráci! 
                                                                                                               Hana Trtílková


