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PŘEDMĚT

MATEMATIKA

NÁŠ SVĚT

ČESKÝ JAZYK

Přečtu všechna písmena abecedy. PS str. 4-7

Vyjmenuji číselnou řadu do 20 tam i zpět PS str. 5-8

Popíšu cestu do školy od zastávky autobusu

Napíšu psací X, Q, W písanka z 1. třídy - dokončení

  Týdenní plán

    6.09. - 10.09.

CÍL UČIVO

Plán obce, orientační body. Vpravo, vlevo. 
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Informace pro rodiče:

V letošním roce děti nebudou mít Žákovský deník. Na úkoly budou potřebovat malý deníček (viz. výše) a cíle najdete v týdenních plánech. Ve škole 

budeme využívat speciální mapy učebního pokroku jednotlivých předmětů, které si děti budou nechávat ve škole a Vy je uvidíte na třídních schůzkách. 

V tomto týdnu dětem představíme čtenářskou hru. Budou zdolávat vrcholy pěti hor v ČR tím, že budou číst a prezentovat přečtené knihy ostatním 

spolužákům ve třídě. Za každou přečtenou a odprezentovanou knihu získají žeton, s jehož pomocí se budou posouvat k cíli. Povinná je 1 kniha za 

pololetí, tj. 2 přečtené a odprezentované knihy za školní rok. Nepočítají se časopisy ani knihy bez textu, příp. s jednou větou pod obrázkem. Dětem 

rozdáme vytištěný čtenářský list, který si po přečtení vyplní a podle něho budou knihu prezentovat spolužákům. Bylo by také fajn, kdyby u prezentace 

měli knihu s sebou, aby ji mohli ukázat. Čtenářský list najdete také jako přílohu u týdenního plánu, kdyby vytištěnou verzi ztratili, nebo si mohou ve třídě 

říct o další kopii :-). 

Každý čtvrtek od 9.9. probíhá 5. vyučovací hodinu výuka nepovinného předmětu AJ. Děti, které se přihlásily, mají tuto hodinu povinnou. Pokud se 

nebudou moci zúčastnit, je třeba hodinu řádně omluvit. Další informace posílala Verča Edookitem jako samostatnou zprávu pouze přihlášeným. 

Děti si v pondělí přinesou látkový pytlík s tělocvikem, kde budou mít cvičební úbor, cvičky nebo tenisky s bílou podrážkou, švihadlo, pěnový míček (lze 

použít z loňska) a sezónní oblečení na ven. Také si přinesou všechny zakoupené sešity. 

Také už mohou nosit pomůcky do Vv a navíc malý deníček na úkoly. Byly bychom rády, kdyby si vše donesli nejpozději do konce měsíce září. Děkujeme 

za pochopení. 

Vážení rodiče, doufám, že si děti užili adaptační pobyt a už se těší na učení :-). Tento týden se již budeme učit podle rozvrhu, tj. v pondělí do 12.50, út - 

pá do 12.00. Jídelna i družina jsou v provozu bez omezení. 

V pondělí 6.9. a ve čtvrtek 9.9. nás opět čeká screeningové testování ve třídě. Pokud chcete, aby se děti testovaly svým vlastním testem nebo abyste jim 

u testování asistovali, není to problém a rádi Vás uvidíme. 

Prosím o vrácení vyplněných formulářů (přihláška na oběd, do družiny, zmocnění k odvádění žáka, kontrola osobních údajů žáka, zápůjčka klíče a 

bezinfekčnost do plavání).  Předem děkuji za spolupráci. 
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Vaše paní učitelky Katka Klímová, Verča Pavlíčková a Barča Klíčová

V případě jakýkoliv dotazů nebo nejasností se na mě nebo paní učitelky Verču nebo Barču neváhejte obrátit.

V pátek jedeme plavat do Wellnes Kuřim. Děti budou mít aktovku s Čj a M (samozřejmě pouzdro, svačinu, pití, klíče, čip atd.), dále batůžek s plaváním. V 

batůžku budou podepsané plavky, boty k bazénu, podepsaná osuška, hřeben, děvčata s dlouhými vlasy plaveckou čepici a čepici na cestu autobusem 

zpět. Peníze nejsou třeba, nakupovat nebudeme. Kurz probíhá v rámci výuky Tv, omluvení pouze ze zdravotních důvodů. Dlouhodobá omluvenka z 

plavání je třeba od lékaře. Omluvené děti zůstávají ve škole. Pokud jste ještě nevyplnili anketu na Edookitu, prosím o její co nejrychlejší vyplnění. 

Čtenářská dílna bude bývat vždy ve středu 3. hodinu. Knihy prosím s sebou!

V pátek 10.9. v 16.00 hodin srdečně zveme na Zahradní slavnost pořádanou KPŠ Kamarád. 
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