
16. TÝDENNÍ PLÁN  

16. 12. - 20. 12.

Informace k výuce

Mimořádné
 sdělení

Milí rodiče,
v uplynulém týdnu naše lavice prořídly, neboť nás více než obvykle trápily nemoci. Přesto se podařilo nazkoušet hudební pásmo na společnou besídku s 
deváťáky. Čeká nás zdobení stromečku (v pondělí), děti se dohodly, že nám postačí stromeček umělý, návštěva sklářské dílny, koncert ZUŠ, zdobení třídy a 
přípravy na vánoční besídku. 
------------

Plán na příští týden 
ČJ (pracovní sešity):

- Začínáme číst a psát (Písmeno Š píšeme krátké věty, čteme krátké věty) str. 58-60
- Hrajeme si ve škole (sešit s myškou) str. 59 (zadaná za DÚ) 60-62
- Uvolňovací cviky – dolní zátrh

M (pracovní sešit):
- Matematika 1 (Počítáme do 10, slovní úlohy) str. 52-54

NSV –  Vánoce (zvyky)
AJ – Christmas (o jídle, zvycích,..), poslech anglických koled. 

Pro ty, kteří mají zájem si procvičovat matematiku zasílám odkaz: http://www.matika.in/cs/

 Televizní vysílání ve čtvrtek 19. 12. má téma: Milý deváťáků (děti si dopíší jméno svého patrona), přeji Ti … Přáníčka bychom vysílali ve čtvrtek, jednalo 
by se o zkoušku a v pátek bychom je přečetli a předali osobně deváťákům při spolčené besídce. Pište prosím toto vysílání na samostatný list nikoli do sešitu. 
Děkuji.

V pondělí 16.12. přijede do školy sklářka. 
V úterý 17.12. navštívíme koncert vánočních písní v podání dětí ZUŠ Tišnov a Deblín v Obecním domě v Deblíně 10.20-11.20 Po skončení následuje část AJ.
V pátek 20.12. proběhne třídní vánoční besídka. Část besídky strávíme ve společnosti 9. třídy – zazpíváme vánoční písně, ochutnáme cukroví nebo sušené 
ovoce (postačí maličko na mlsání), předáme deváťákům dárečky a přáníčka. Ve druhé části besídky se s dětmi sejdeme u našeho třídního stromečku a předáme si 
dárečky. Děti si tento den přinesou  v batůžku dáreček (na obdarování se již děti dohodly), malinko cukroví, nebo sušeného ovoce, klíče a čip. Končíme jako 
obvykle ve 12.00. Rodiče pacientů prosím, aby mi poslali zprávu, zda děti na besídku dorazí a komu budou dávat dáreček, abych informaci mohla dále předat.

Krásný adventní čas přeje Eva Bartesová

http://www.matika.in/cs/

