
13. TÝDENNÍ PLÁN  

25. 11. - 29. 11.

Informace k výuce

Mimořádné
 sdělení

Milí rodiče,
nadcházející týden bude malinko náročnější na organizaci. Věnujte proto prosím pozornost níže uvedeným informacím.
------------
Plán na příští týden 
ČJ (pracovní sešity):

- Začínáme číst a psát (Písmeno H, píšeme krátké věty, čteme krátké věty) str. 48-49
- Hrajeme si ve škole (sešit s myškou) str. 50 (hotová),  str. 51-52
- Uvolňovací cviky – nadále budou připravovány prostřednictvím pracovních listů

M (pracovní sešit):
- Matematika 1 (Počítáme do 10, schody) str. 46-47

NSV -  Lidské tělo (popis stavby těla člověka, smysly)
AJ – Body parts (části těla)

Pro ty, kteří mají zájem si procvičovat matematiku zasílám odkaz: http://www.matika.in/cs/
Nadále procvičujte čtení/psaní.
Televizní vysílání tento týden není.
____

V pondělí 25. 11. nás čeká představení Slyšte, slyšte aneb co se stalo v Betlémě. Na představení se přesuneme do MŠ Krteček. Začátek představení je již v 
8.30. Sraz si dáme v 8.15 ve vestibulu školy. Odcházíme směr MŠ Krteček v 8.20. Představení je cca na 60min. Poté se přesouváme do školy a probíhá výuka 
dle rozvrhu hodin. Cena představení je 50,-. Částku je možné uhradit do 29.11. Předem děkuji. V případě, že nemáte o toto představení zájem, napište mi zprávu 
prostřednictvím edookitu. Zařadím Vaše dítě na tuto dobu do jiné třídy. Níže přidávám odkaz.

https://www.ivanurbanek.cz/nabidka-predstaveni/slyste-slyste-aneb-co-se-stalo-v-betleme/

V pondělí 25. 11. po obědě budu s dětmi z 1.A, které chodí do družiny péct slané tyčinky. Odhaduji čas cca 12.30-13.30. Tyto tyčinky bude možné zakoupit bě-
hem adventního jarmarku. 
Děti budou odcházet dle potřeby na autobus či kroužek beze změn či omezení, tak jak to v pondělní dny mají obvykle. Nabízím tuto možnost dětem, které běžně 
do družiny nechodí a rády by se přidaly. Jen mi prosím napište zprávu prostřednictvím edookitu, abych s nimi počítala a rovnou si je vzala z jídelny. 

Nácvik vánočních koled na páteční rozsvěcování stromu, bude probíhat vždy po velké přestávce. Zapojila se téměř celá třída:-) Nacvičovat budou i děti, které 
nevystupují při rozsvěcování stromu, stejné hudební pásmo totiž budeme mít při společné besídce s 9. třídou. Tak využijeme nácviku s hudebním doprovodem.

https://www.ivanurbanek.cz/nabidka-predstaveni/slyste-slyste-aneb-co-se-stalo-v-betleme/
http://www.matika.in/cs/


Srdečně Vás zveme na adventní dílny a jarmark. Též na zpívání pod vánočním stromem.

V úterý 26. 11. k nám zavítají děti z MŠ (Deblín, Maršov a Svatoslav). Stráví s námi první dvě vyučovací hodiny. Tento den si děti s sebou vezmou pouze ba-
tůžek, svačinu, pouzdro, klíče a čip. Budou mít připravené pracovní listy.

Krásné listopadové dny přeje Eva Bartesová


