
TÝDENNÍ PLÁN 3
16.9. – 20.9.2019

Český jazyk Písmo a abeceda – pracovní sešit str. 8-10. Písanka str. 5-7.
„TV vysílání“ na 19.9.: Já – nakreslit sebe, napsat o sobě 3-4 věty psacím písmem (Jmenuji se… Je mi … let. Rád… Umím...).

Matematika Počítáme do 15. Počítáme do 23. Poznáváme Dědu Lesoně.– Matematika str. 9-12.

Náš svět Počasí.

Anglický jazyk Opakování z 1. ročníku, seznamování.

Informace pro 
rodiče

          Milí rodiče,
     děti v pátek dostaly nové žákovské deníky. Prosím o vyplnění úvodní strany (jména, kontakty…) a podpisy u výtahu ze školního řádu. Rozvrh 
hodin a kroužků či družiny je na Vás, zda si vyplníte (nebo jestli je to vůbec nutné). Do „Žákovského deníku“ budeme psát a hodnotit s dětmi 
týdenní plány. Zadní strana je nadepsána jako „Domácí úkoly“ a zde budeme zapisovat domácí úkoly (někteří si v pátek dobrovolně zvolili, že si 
dopíší písanku doma, měli by to v deníku mít zaznačené), dále je zde prostor na různá sdělení (potvrzování placení, omluvenky do TV, vzkazy atd.) 
a někde uprostřed najdete dlouhé řádky, kde je prostor vymezený pro hodnocení angličtiny (bude probíhat po probraných tematických celcích – 
dle zvážení vyučujícího). Nebudeme zapisovat do deníku úkoly ze čtení, které jsou každodenní.
     Děti, které mají zájem v tomto školním roce hrát fotbálek, zaplatí roční poplatek 10,- Kč.
     Prosím také o zaplacení za pracovní sešity a pomůcky – celkem 540,- Kč na žáka.
     Některé děti si zatím nedonesly do školy knížku – prosím nejpozději do pátku. Po domluvě je možné na nějakou dobu si vypůjčit (bezplatně – 
pokud ji v pořádku vrátí) knížku v naší školní knihovně.
     Od pondělí 16.9. začínáme plavat – pro připomenutí připojuji některé důležité informace: Odjezd od školy bude vždy v 10.15 (tedy první dvě 
vyučovací hodiny češtiny a matematiky + svačina vždy proběhnou ve škole, poté se odjíždí s batůžky objednaným autobusem) a návrat do 12.50 ke
škole. S sebou: plavky, (je možno přidat boty k bazénu nebo plavecké brýle), osuška, čepice na cestu autobusem zpět, hřeben, děvčata s dlouhými 
vlasy plaveckou čepici a gumičku – vše v batůžku. Nebudeme povolovat nákupy v bufetu. Kurz probíhá v rámci výuky Tv, omluvení pouze ze 
zdravotních důvodů. Dlouhodobá omluvenka z plavání je třeba od lékaře. Omluvené děti zůstávají ve škole.
     Na závěr Vás chci informovat o možnosti pro Vaše dítě zúčastnit se soutěže Logická olympiáda. Soutěžícího registrují rodiče 
na www.logickaolympiada.cz. Taktéž vypracování je pak doma na počítači.
                              Děkuji a přeji příjemné dny!
                                                                                                               Hana Trtílková

http://www.logickaolympiada.cz/

