Týdenní plán

11.3. - 15.3. 2019

1.A

Informace:
V úterý 12.3. půjdeme do divadla, cena 40 Kč (ze školního programu). Sejdeme se v
7:30 v šatně, děti se nebudou přezouvat. Odcházet ze školy budeme v 7:40. Svačinky
O
jsou na tento den odhlášené. Učit se nebudeme. Prosím, zajistěte pro své dítě dvě
jízdenky na MHD (na cestu tam a zpět), případně průkazku.
O Ve středu 13.3. a ve čtvrtek 14.3. nás navštíví děti z mateřské školy Ople…
Přibývá dětí, které přicházejí do třídy každé ráno až po osmé hodině nebo dokonce až
po začátku vyučování (po 8:10). Žádám Vás proto o zajištění včasného příchodu do
O
třídy (nejlépe v 7:50). Netýká se dětí, které ráno navštěvují školní družinu, ty přicházejí
včas.
O V pátek 15.3. bude PŘEDPOSLEDNÍ bruslení.
O Našla se jedna brusle, pokud někomu chybí, prosím ozvěte se. Děkuji.
Již třetí týden dostávají děti svůj vlastní týdenní plán. V něm mají napsané domácí
úkoly, které si mohou kontrolovat samy (s Vaším dohledem). Na konci týdne mají děti
za úkol si s Vámi sednout a zhodnotit své počínání při výuce, aby si uvědomily, kde se
O
jim daří a kde je třeba se víc snažit. Tato hodnocení by měla být pravdivá. Bohužel ne
od všech dostávám zpět plány vyplněné a Vámi podespané. Prosím o důslednost.
Děkuji.

Učivo:
Písmeno

ČJ

Ř,ř

Slabikář: str. 67 - 71
písanka 3: str. 8 - 13

M

čísla 11 - 20, opakování, sčítání a odčítání do 10

PRV

Téma: Lidé a společnost - v divadle

Pracovní sešit velký, 3. díl, str. 7 - 10

Týdenní plán

DOMÁCÍ ÚKOLY NA TÝDEN:
O

U některých úkolů doporučuji, kdy je vhodné je splnit. Je to ale jen doporučení,
není to povinnost. Úkoly mohou děti plnit podle vlastních nebo vašich potřeb,
klidně až o víkendu.
PÍSANKA 3, str. 8, čtyři řádky (op ol, stopa, pole, ot oj) , doporučuji splnit v pondělí

ČJ

O

PÍSANKA 3, str. 8, pět řádků (ploty, stojí, kolo stoly, lopata ), doporučuji splnit v
úterý

O

PÍSANKA 3, str. 11, čtyři řádky (eu, euro, eura ), doporučuji ve středu

O PÍSANKA 3, str. 11, čtyři řádky (kousá, kouká, koulí, koupí ), doporučuji ve čtvrtek

M

O

KAŽDÝ DEN ČÍST !!!

O

PROCVIČOVACÍ SEŠIT VELKÝ (nový), celá strana 8
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