TÝDENNÍ PLÁN 2
9.9. – 13.9.2019
Český jazyk

Opakování z 1. ročníku – pracovní sešit str. 5-7. Písanka str. 3-6.
Donést prázdninový deník a sešit na „TV vysílání“.

Matematika

Zpátky ve škole (krokování, výstaviště…). Počítáme do 15. – Matematika str. 6-9.

Náš svět

Počasí.

Anglický jazyk Opakování z 1. ročníku.
Informace pro
rodiče

Milí rodiče,
zvu Vás na úvodní třídní schůzky v úterý 10.9. v 16:00. Jde o hromadné schůzky celé třídy s rodiči (tzv. soukromé triády i s dětmi
budou probíhat až ve čtvrtletí zhruba v polovině listopadu). Na pořadu budou většinou informace, které se snažím psát do plánů, ale
někdy je lepší je probrat a vysvětlit osobně.
Také letos je na chodbě školy k dispozici stolní fotbálek – používáním vznikají různá poškození, proto děti, které ho v tomto školním
roce budou chtít hrát, zaplatí 10,- Kč (kdo neplatí, nehraje :-)).
Ve třídě budeme mívat čtenářské dílny (plán je vždy v pátek poslední hodinu). Děti mají za úkol si přinést do školy knížku s dějem
(ne komiks, slovník či naučnou literaturu!). Tato knížka by měla zůstávat v poličce ve skříni (nebude ji nosit domů a zpět) a dítě po ní
sáhne ve chvíli, kdy bude čtenářská dílna, popřípadě pokud je hotovo dříve s prací a už nemá chuť na jinou nabízenou činnost navíc
atd. S knížkami souvisí také cesta do „Knižna“ - města knih, kdy společným úsilím se celá třída dostane vláčkem do cíle, kde je bude
čekat překvapení. Důležité je, že pokud dítě přečte nějakou knížku, vyplní její „vizitku“, krátce představí ostatním, posouvá tím celou
třídu po cestě k cíli.
Než se školní rok rozjede zcela a naplno – a dokud je relativně teplé počasí, rádi bychom se opět vypravili ven. Pokud bude počasí
přát, vyrazili bychom ve čtvrtek, jak bývalo zvykem loni. Utvrdila bych Vám vycházku v úterý nebo ve středu (dle aktuální předpovědi).
Děkuji a přeji příjemné dny!
Hana Trtílková

