Týdenní plán

10.6. - 14.6. 2019

1.A

Informace:
V pondělí 10.6. školní výlet. Pojedeme do "Houbového parku".
Sraz v 7:40 před školou (v 7:30 si vyzvednu děti v družině), v 7:50 odcházíme. Autobus
pro nás přijede na zastávku Jihočeská univerzita . Odtud budeme v 8:00 odjíždět.

O

Návrat je plánovaný na 14. hodinu. Po návratu půjdou družinové děti do družiny a
pokud přijedeme ještě před 14. hodinou, budou nedružinové děti čekat se mnou buď
před školou nebo ve třídě. Pokud chcete, aby Vaše dcera/Váš syn šel domů sám
hnedpo příjezdu, napište mi do Bakalářů do pondělí do 10. hodin.
S sebou: svačinu a pití na celý den, pokrývku na hlavu před sluncem. Doporurčuji děti
namazat opalovacím krémem a nastříkat proti klíšťatům hned ráno.
Součástí programu je i opékání špekáčků, ty jsou zajištěny organizátory, dětem je s
sebou nedávejte.
Cena výletu: program v Houbovém parku je za 230 Kč. Cena za dopravu je závislá na
počtu cestujících a době čekání busu na místě. Ale předpokládám že se bude částka
pohybovat od 200 do 220 Kč na dítě.
Celková částka za výlet (cca 450 Kč) bude odebrána ze školní pokladny po výletu.
PROSÍM O KONTROLU VAŠEHO ÚČTU A PŘÍPADNÉ DOPLNĚNÍ PENĚZ. DĚKUJI.
Svačinky pro přihlášené děti budou ukončeny k 12.6., obědy k 20.6.
V tomto týdnu budou hotová trička s logem školy. Cena za kus je 210 Kč. Je nutné
platit hotově.
Ve středu 12.6. přijde do naší třídy Profesionální fotografka paní Holdová (maminka
Karolíny Holdové z naší třídy). Vyfotí nás i jako kolektiv i jednotlivce při práci ve třídě.
Fotografie pak budou pro nás všechny v elektronické podobě k dostání možná ještě do
konce školního roku.

Ve čtvrtek 13.6. bude turnaj v hokejbalu, kterého se bude účastnit i naše škola.
Zúčastnit se může však jen 9 dětí z každé třídy. V pondělí budu řešit výběr. Rodiče
O
vybraných dětí budu kontaktovat v pondělí večer přes Bakaláře. Pro zbývající děti bude
náhradní program

Týdenní plán
Na pondělí 17.6. plánuji pro naši třídu malý výlet na Vrbenské rybníky, kde strávíme
celé dopoledne. Na programu bude procházka po hrázích rybníků spojená s plněním
úkolů propojených okolní přírodou a vědomostí získaných v první třídě. Na konci bude
O
děti čekat poklad, který je složený z Vašich darů, které jste nosili v minulých týdnech a
za které moc děkuji. Na tento den budou děti potřebovat 2 jízdenky na MHD (nikoliv
jen peníze na jízdenku).
Ve středu 19.6. jdeme se dětmi na Sokolský ostrov, kde se bude konat Olympijský běh.
Více informací v příštím plánu.
O

V pátek 21.6., tedy v den vysvědčení, půjdou děti do školy jen na první hodinu. Obědy
tento den nejsou. ODPOLEDNÍ DRUŽINA JE NA DEN VYSVĚDČENÍ ZRUŠENA.

Učivo:
ČJ

Čtení s porozuměním
Dokončování slabikáře
Dokončování písanky
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SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ S PŘECHODEM PŘES 10

PRV

Téma: léto, hodiny

Pracovní sešit velký, 3. díl, postupné dokončovíání sešitu.

DOMÁCÍ ÚKOLY NA TÝDEN:
Domácí úkoly si rozložte na celý týden dle vlastní potřeby.
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Slabikář, celá strana 125, lepší čtenáři mohou přečíst celé sami, ostatním mohou
přečít část rodiče (dle uvážení 1/2 textu nebo 3/4 textu) a zbytek sami.
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Děti dostanou v úterý pracovní list.

